VBO TASKFORCE
VLUCHTELINGENCRISIS

Gids voor werkgevers

Opleiden en tewerkstellen van
asielzoekers en vluchtelingen
In samenwerking met:

Beste ondernemer,
De vluchtelingencrisis waarmee ons land in 2015 geconfronteerd werd, is u ongetwijfeld niet ontgaan.
Vele duizenden asielzoekers hebben zich sindsdien gemeld bij de Dienst Vreemdelingenzaken, met de
vraag om erkend te worden als vluchteling of subsidiair beschermde. Het Commissariaat-Generaal voor
de Vluchtelingen en Staatlozen onderzoekt elke individuele aanvraag en verleent al dan niet erkenning,
gebaseerd op internationale akkoorden en rechtsregels.
Sinds begin 2015 zien we dan ook een grote toename van het aantal erkende vluchtelingen en subsidiair
beschermden. Het is intussen duidelijk dat enkele tienduizenden erkend zullen worden en in ons land
zullen blijven, wonen en werken, samen met hun families. Na hun erkenning volgen de nieuwkomers een
verplicht integratietraject, waarbij ze Nederlands of Frans leren (al naargelang hun woonplaats), lessen
krijgen in maatschappelijke oriëntatie, en uiteraard ook professioneel georiënteerd worden, met de
bedoeling om aan het werk te gaan.
Zo’n integratietraject is niet simpel, niet in het minst voor de vluchteling, maar ook niet voor de talloze
begeleiders, hulpverleners en andere betrokkenen die zorgen voor een adequate en succesvolle
integratie. Een fundamenteel onderdeel van elk integratietraject is een gepaste toeleiding naar opleiding
en tewerkstelling. Hoewel niet elke vluchteling een gekwalificeerde werkkracht is, en culturele
verschillen soms moeilijk overbrugbaar lijken, is het de moeite waard om opleidings- en
tewerkstellingsmogelijkheden te overwegen en te realiseren. Tewerkstelling is essentieel voor de
integratie van vluchtelingen, en helpt hen om een nieuw leven op te bouwen.
De hindernissen voor nieuwkomers om aan het werk te gaan zijn groot: wettelijke modaliteiten,
taalbarrières, erkenning van kwalificaties, wegwijs raken in onze arbeidsmarkt,… Voor bedrijven en hun
personeel betekenen deze uitdagingen echter een unieke gelegenheid om hen te verrijken met nieuwe
inzichten en potentieel. We kunnen er met z’n allen beter van worden.
Met deze praktische gids willen wij u aanmoedigen om deze gelegenheid te benutten, en asielzoekers en
vluchtelingen een kans te geven in uw bedrijf. Wij tonen u de mogelijkheden en voorwaarden. Sommige
bedrijven hebben reeds gekozen om deze weg te volgen. We laten hen aan het woord en hopen dat zij u
inspireren om hetzelfde te doen.
We nodigen u uit om deze gids door te nemen, en hopen dat u inspeelt op onze vraag. We kijken uit naar
uw initiatieven, en voor hulp of toelichting kunt u ons steeds contacteren. Veel succes!
Met vriendelijke groeten,

Michel Vermaerke
CEO Febelfin en voorzitter
VBO Taskforce
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VOORWOORD VAN DE AUTEURS
Deze publicatie werd in september 2016 opgesteld naar aanleiding van de asiel- en
vluchtelingenproblematiek in België, als gevolg van de grote instroom van asielzoekers die zich in 2015
voordeed in Europa. De publicatie wil inzicht verschaffen in deze problematiek, en antwoorden
formuleren op vragen die werkgevers zich stellen. Daarom gaat de grootste aandacht naar opleiding en
tewerkstelling van asielzoekers en vluchtelingen, als fundament van een structurele en duurzame
integratie, en met voordelen voor alle betrokken partijen.
De gids werd door het VBO opgesteld in overleg met Voka (het Vlaams netwerk van ondernemingen) en
wordt ondersteund door UWE (Union Wallonne des Entreprises), Beci (Brussels Enterprises Commerce &
Industry), en Aved (Fédération des Employeurs en Communauté germanophone de Belgique).

Tevens hebben alle diensten voor arbeidsbemiddeling in België (VDAB, Actiris, Le Forem, Arbeitsamt)
hun bereidwillige en gewaardeerde medewerking verleend bij het beschrijven van de
begeleidingsmaatregelen voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt.
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1. AANLEIDING VBO TASKFORCE
In september 2015 richtten het VBO en zijn sectoren een taskforce op om te werken rond de uitdagingen
van de fors toegenomen vluchtelingentoestroom in ons land. De werkgevers willen hierin als
maatschappelijke speler een realistische, haalbare en wettelijke bijdrage leveren. De taskforce is
samengesteld uit leden-sectorfederaties, werkgeversorganisaties, experts uit het verenigingsleven en uit
de openbare instellingen, en middenveldorganisaties en ngo’s die actief zijn op het terrein. Een nietlimitatieve lijst van alle deelnemers vindt u in bijlage.
De voorbije maanden vonden verscheidene vergaderingen en ontmoetingen plaats met ngo’s,
overheidsorganisaties, arbeidsbemiddelingsdiensten en ook politieke organen. In mei 2016 hadden
Pieter Timmermans en Michel Vermaerke (die de taskforce leidt) een ontmoeting met het kabinet van de
Eerste minister om de diverse initiatieven van de werkgeverswereld toe te lichten en tevens een stand
op te maken van de vooruitgang die op verschillende punten reeds werd geboekt.

 Werking
Tijdens de taskforcevergadering op 20 oktober 2015 werd de binnen het VBO opgezette structuur
formeel goedgekeurd:
-

Michel Vermaerke, lid van de raad van bestuur van het VBO, neemt het voorzitterschap van
de taskforce op zich;

-

Agoria, Comeos, Confederatie Bouw, Febelfin, FEVIA, Federgon en het VBO, voor de
werkgeversvertegenwoordiging, vormen samen de ‘stuurgroep’. Deze federaties werken,
naargelang van hun expertise, samen met de leden van de taskforce binnen het kader van
hun opdracht en organisatie;

-

een coördinatiegroep die bestaat uit Daniel Mareels, Jan Herremans, Bart Croes, Sophie Sine,
Anton Sabbe (tijdelijk ter beschikking gesteld door zijn werkgever KBC), en Tom Van den
Berghe coördineert het werk van de taskforce en staat in voor de uitvoering en opvolging van
afspraken en acties.

 Actieplan
Nadat de behoeften van de verschillende organisaties en instellingen waren onderzocht en zij van hun
kant een inventaris hadden opgemaakt van wat zij konden aanbieden, werden 5 clusters of subgroepen
gecreëerd.
Deze clusters zijn:
-

onderwijs en opleiding;
tewerkstelling;
financiële en materiële ondersteuning;
dienstverlening, advies en begeleiding.
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En de laatste, die vertakkingen heeft naar de 4 vorige: visie, overleg en coördinatie.
Deze clusters zijn tot stand gebracht vanuit een langetermijnvisie en -perspectief. De organisaties die lid
zijn van de taskforce hebben zich met één van de clusters geassocieerd. Na verder onderzoek werden de
clusters ‘Onderwijs en opleiding’ en ‘Tewerkstelling’ samengevoegd omwille van hun complementariteit.
De cluster ‘Dienstverlening, advies en begeleiding’ is van toepassing op de andere clusters, waardoor
deze cluster niet meer apart bestaat; de componenten werden herverkaveld over de andere clusters.

 Gids voor werkgevers
Tijdens de werkgroepvergadering van de cluster ‘Onderwijs, opleiding en tewerkstelling’ ontstond de
idee van een beknopte en duidelijke gids voor werkgevers. Deze gids biedt antwoorden op vragen van
werkgevers die werkzoekende asielzoekers en vluchtelingen willen tewerkstellen.
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2. ACHTERGROND VLUCHTELINGENCRISIS EUROPA
 Hoe is de vluchtelingencrisis ontstaan?
Mensen zijn van oudsher op zoek naar een veilige thuis en vluchten weg van geweld en vervolging. De
vluchtelingencrisis is in 2015 ontstaan doordat honderdduizenden mensen vanuit landen buiten Europa,
met Turkije en Libië als de belangrijkste draaischijven, probeerden naar Europa te komen op een vaak
ongeorganiseerde manier. Ze staken doorgaans met bootjes de Middellandse Zee over, kwamen terecht
in landen die helemaal niet berekend zijn op de opvang van zoveel mensen, en probeerden daarna op
allerlei manieren verder te reizen naar EU-landen meer in het noorden. Dit werd een crisis genoemd
omdat de Europese landen niet voorbereid waren op zo’n sterke stijging. Wereldwijd echter komen
slechts 6% van de vluchtelingen in Europa terecht. De buurlanden in conflictregio’s vangen de meeste
vluchtelingen op.

 Waarom doet de vluchtelingencrisis zich nu voor?
De vluchtelingen komen al jaren, al sinds midden jaren negentig, met een grote verscheidenheid in
afkomst. De conflicten in de Balkan (Albanië, Joegoslavië, Kosovo, ...) en in de regio van de Grote Meren
(DRC, Rwanda) en de instabiliteit in de Oost-Europese landen (Rusland, Bulgarije, Oekraïne, Roemenië,
...) lagen aan de basis van enkele duizenden asielaanvragen1. De stroom is in 2015 alleen extra groot
geworden. Voor die toename zijn uiteenlopende redenen. De belangrijkste is de uitzichtloosheid van de
oorlog in Syrië. Daar komt bij dat de situatie voor vluchtelingen in veel landen rondom Syrië verslechtert,
onder andere doordat hulporganisaties te weinig geld van donorlanden ontvangen om de vluchtelingen
goed onderdak, voedsel, gezondheidszorg en onderwijs te bieden. Bovendien kunnen ze in bijvoorbeeld
Turkije geen permanent asiel krijgen en in veel Europese landen wel. Daarnaast hebben migranten in
2015 de Westelijke Balkanroute via Griekenland en Hongarije ontdekt, die een stuk veiliger is dan een
lange reis over de Middellandse Zee richting Italië. Nu zowel de Westelijke Balkanroute als de TurksGriekse grens voor vluchtelingen zijn gesloten, is het de vraag welke routes naar West-Europa er voor
migranten overblijven.
Niet alleen de behandeling van asielaanvragen tussen 2000 en 2015 is sterk toegenomen, maar ook het
erkenningspercentage.
In 2016 nam het CGVS in totaal 22.207 beslissingen voor 27.678 personen. In vergelijking met het aantal
beslissingen in 2015 – 16.929 – is dit een stijging van meer dan 30%. Nooit eerder nam het CGVS zoveel
beslissingen in een jaar.
In 2016 oordeelde het CGVS in 57,7% van de ten gronde beslissingen dat de asielzoeker daadwerkelijk
bescherming nodig had. Het gaat in totaal om 12.089 beslissingen, voor 15.478 personen (inclusief
minderjarige kinderen die hun ouders vergezellen).

1

Bron: ‘INSTROOM VAN ASIELZOEKERS EN HET OPVANGBELEID IN BELGIË: VERGELIJKING VAN DE JAREN
2000 EN 2015’ (© Myria – Federaal Migratiecentrum).
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-

-

45,8% van de beslissingen waren beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus. Deze status
wordt toegekend aan personen die hun herkomstland hebben verlaten omdat ze vervolging vrezen
omwille van hun nationaliteit, ras, religie, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde
sociale groep;
11,9% van de beslissingen waren beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus
aan personen die in geval van terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico op ernstige
schade lopen.2

 Werkt de Turks-Europese vluchtelingendeal?
Sinds 20 maart 2016 is de deal tussen Turkije en de EU in werking. De afspraak is dat alle vluchtelingen
die via Turkije Griekenland – en dus de Europese Unie – binnenkomen, worden teruggestuurd. Voor elke
vluchteling die Turkije terugneemt, neemt Europa een Syrische vluchteling op.
Turkije krijgt in ruil de 3 miljard euro die eerder was beloofd voor de opvang van vluchtelingen. Die
wordt versneld uitbetaald. En daarbij krijgt het land nog eens 3 miljard euro extra. Ook mogen de Turken
straks zonder visum de EU in. En de onderhandelingen over Turkse toetreding tot de EU worden hervat.
Sinds de vluchtelingendeal in werking trad op 20 maart, maken in ieder geval aanzienlijk minder
vluchtelingen de gevaarlijke tocht over zee naar Griekenland. De lagere instroom komt ook doordat de
Balkanroute – via Macedonië en de westelijke Balkanlanden naar Oostenrijk – kort voor de
vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije op slot ging. Dat heeft een groot effect gehad op de stroom
vluchtelingen die vanuit Griekenland naar andere delen van Europa reisden.
Nu zowel de Westelijke Balkanroute als de Turks-Griekse grens voor vluchtelingen zijn gesloten, is het de
vraag welke routes naar West-Europa er voor migranten overblijven. De vluchtelingen ontdekken steeds
meer nieuwe vluchtroutes. Sinds begin 2016 zijn in totaal meer dan 360.000 vluchtelingen en migranten
in Europa aangekomen3, vooral in Griekenland en Italië.

2

Bron: Asielstatistieken – overzicht 2016 (© Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen).
3
Bron: UNHCR, status eind 2016.
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3. PROCEDURE REGISTRATIE EN OPVANG ASIELZOEKERS
Personen die vervolging vrezen of die aantonen dat zij voor hun leven vrezen, kunnen om bescherming
vragen. In België registreert de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de asielaanvragen en beslist het
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) erover. Die beslissing kan in
beroep aangevochten worden bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

 Wat gebeurt er als een vluchteling in België aankomt?
1. Een vluchteling wil asiel aanvragen en begeeft zich naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ),
onderdeel van de Federale Overheid Binnenlandse Zaken (IBZ), of naar de grenspolitie.
2. DVZ registreert de asielaanvraag.
3. DVZ voert het Dublin-onderzoek4 onmiddellijk na de registratie van de asielaanvraag.
4. Na de opstartfase bij de DVZ onderzoekt het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen (CGVS) of de persoon in kwestie een vluchteling is in de zin van de Conventie van Genève
van 1951. Indien dit niet het geval is, gaat het CGVS na of de vluchteling in aanmerking komt voor
subsidiaire bescherming.
5. Asiel wordt toegekend aan mensen die vervolging vrezen omwille van hun ras, godsdienst,
nationaliteit, politieke overtuiging of omdat ze tot een bepaalde sociale groep behoren. In hun land
van herkomst kunnen ze geen bescherming krijgen. De precieze criteria liggen vast in de Conventie
van Genève. Beantwoordt de aanvraag aan de Conventievoorwaarden? Dan erkent het CGVS (of de
RvV) de vluchtelingenstatus. In dat geval wordt ook vaak de term erkende vluchteling gebruikt.
6. Beantwoordt de aanvraag niet aan de Conventievoorwaarden, maar loopt de aanvrager een reëel
risico op ernstige schade als hij zou terugkeren naar zijn land (doodstraf, onmenselijke en
vernederende behandelingen, ernstige bedreiging door willekeurig geweld of bij een internationaal
of een binnenlands gewapend conflict)? Dan verleent het CGVS de status van subsidiaire
bescherming.

4

De Dublin III-verordening bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek
om internationale bescherming. De Dublin-verordening is van toepassing in alle EU-lidstaten, en in Noorwegen en
Zwitserland. Als een andere staat dan België verantwoordelijk is, dan kan de asielzoeker aan die staat worden
overgedragen en houdt België zich niet meer bezig met het asielverzoek.
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 De asielaanvraag is geregistreerd – wat nu?
Asielzoekers hebben recht op materiële hulp (opvang) gedurende de volledige asielprocedure. Het
opvangtraject begint bij de dienst Dispatching van Fedasil. Personen die bij de Dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) asiel hebben aangevraagd, begeven zich naar de Dispatching van Fedasil die
de asielzoeker een opvangplaats toewijst.
Het opvangnetwerk bestaat uit collectieve en individuele opvangstructuren. De collectieve structuren
zijn opvangcentra die door Fedasil, het Belgische Rode Kruis, of andere partners beheerd worden. De
individuele structuren zijn woningen die door de OCMW's (de ‘lokale opvanginitiatieven’ of LOI’s) of door
ngo’s beheerd worden. Het opvangmodel in twee stappen betekent dat de asielzoeker eerst in een
collectieve opvangstructuur verblijft (behalve bepaalde kwetsbare groepen en zij met een hoge
beschermingsgraad) en daarna naar een individuele woning wordt doorverwezen.
Niet alle asielzoekers gebruiken het recht op opvang. Het komt ook voor dat zij zelfstandig wonen buiten
een opvangstructuur.
Wat gebeurt er als de asielaanvraag goedgekeurd werd en de vluchteling erkend werd?
Het recht op opvang loopt ten einde wanneer de asielprocedure afgelopen is en de eventuele
beroepsprocedures uitgeput zijn. Na een positieve beslissing krijgt de vluchteling (of de persoon die
recht heeft op subsidiaire bescherming) een tijdelijk verblijfsstatuut gedurende de eerste 5 jaar na zijn
asielaanvraag en kan hij op zoek gaan naar een eigen woning. Hij mag nog twee maanden in een
opvangstructuur verblijven om een geschikte verblijfplaats te zoeken. Hij kan hiervoor hulp vragen aan
een OCMW.
De nood aan hulp en ondersteuning is tijdens deze fase het grootst: het zoeken naar een eigen woning is
helemaal niet evident, evenals het leren van een taal en het volgen van opleidingen, het integreren en
inburgeren, het administratief in orde krijgen van alle nodige documenten, het zoeken van een school
voor de kinderen, het prospecteren naar werk, het opstarten van een eigen zaak,…
Wat gebeurt er als de vluchtelingenstatus geweigerd werd?
Na een negatieve beslissing krijgt de ‘uitgewezen’ asielzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten.
Sinds 2012 en de invoering van een ‘terugkeertraject’ wordt de persoon voor wie de negatieve beslissing
door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd werd, verzocht zich te begeven naar een van
de vier Fedasil-centra die ‘open terugkeerplaatsen’ organiseren. De bedoeling is om de bewoners te
overtuigen van de voordelen van een vrijwillige terugkeer, in vergelijking met een gedwongen terugkeer.
Het ‘open’ karakter van de opvangcentra is gegarandeerd omdat geen enkele bewoner zal worden
uitgezet tijdens de uitvoeringstermijn van het bevel om het grondgebied te verlaten (meestal 30 dagen),
en omdat een bewoner steeds het centrum kan verlaten wanneer hij dat wenst.
Als hij niet akkoord gaat met de beslissing van het CGVS, mag de asielzoeker beroep aantekenen bij de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Dit rechtscollege kan de beslissing van het CGVS
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bevestigen (de beslissing blijft ongewijzigd), hervormen (de beslissing wordt gewijzigd) of annuleren (het
CGVS moet een nieuw onderzoek voeren).5

 Waar vindt u meer informatie?
Omwille van de veranderlijkheid en complexiteit van de materie (verblijf, werk en sociale rechten van
vreemdelingen) verwijzen we naar de specifieke website www.vreemdelingenrecht.be van het
Agentschap Integratie en Inburgering. Op deze website wordt voortdurend alle relevante juridische
informatie over verblijfsstatuten en specifieke rechten van vreemdelingen gebundeld, zoals bv.
asielzoekers, vluchtelingen, subsidiair beschermden, en hun gezinsleden, en informatie over andere
verblijfsstatuten.
Zie tevens de brochure ‘Welk traject legt een asielzoeker af? Welke rechten heeft een vluchteling of
subsidiair beschermde?’ van het Agentschap Integratie en Inburgering. Sommige teksten in deze gids zijn
overgenomen uit deze brochure.
Juridisch advies (Nederlandstalig)
Het Agentschap Integratie en Inburgering geeft advies via een telefonische helpdesk over
vreemdelingenrecht:
Hoofdzetel
T 02 205 00 55
Openingsuren: maandag 9.00 - 12.30 uur / woensdag 13.30 - 17.00 uur / vrijdag 9.00 - 12.30 uur
Meer info: www.kruispuntmi.be/juridische-helpdesk
Regio Brussel, Brusselse rand tot Mechelen en Leuven
T 02 414 04 53
Openingsuren: elke werkdag van 9.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur
Regio Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
T 09 267 66 45, 09 267 66 46 en 09 267 66 47
Openingsuren: elke werkdag tijdens de kantooruren
Regio Limburg, Hageland en Kempen
T 011 23 77 99
Openingsuren: elke werkdag van 9.00 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur
In de stad Antwerpen kan je terecht bij:
Atlas, Integratie & Inburgering Antwerpen
Infopunt verblijf en rechtspositie

5

Bron: http://fedasil.be/nl/inhoud/asielprocedure
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T 03 270 33 03
Service juridique (francophone)
L'Association pour le droit des étrangers (ADDE asbl) est un centre de recherche située à Bruxelles qui
étudie les enjeux liés à la migration et à la diversité culturelle et promeut les droits des personnes
étrangères. L’association pour le droit des étrangers a pour mission la promotion des droits au service de
la justice sociale. Elle s’inscrit dans la perspective de la liberté de circulation pour tous dans l’égalité des
droits.
Informations juridiques
Un des juristes répond à vos questions précises par téléphone durant des permanences.
Par téléphone
Questions générales (séjour, regroupement familial, asile, travail, aide sociale) :
Horaires : Lundi 9h - 12h et mercredi 14h - 17h
Téléphone : 02 227 42 41
Obtenir un rendez-vous
Les rendez-vous sont fixés par les juristes uniquement lors des permanences téléphoniques (02 227 42
41).
Après un premier examen de la situation par téléphone, un rendez-vous peut être proposé si nécessaire.
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4. DE SITUATIE IN BELGIË: WIE ZIJN DE ASIELZOEKERS?
Fedasil6 en de partners vangen actueel bijna 23.000 asielzoekers op in België7. Het gaat voornamelijk om
mensen die de conflicten in Irak, Syrië en Afghanistan ontvluchtten.

 Opvang asielzoekers
In de tweede helft van 2015 kende België, net zoals andere Europese landen, een grote stijging van het
aantal asielzoekers. De asielzoekers komen uit oorlogsgebieden, voornamelijk uit Irak, Syrië en
Afghanistan. Sinds januari 2016 is de instroom echter gedaald, met als gevolg een dalende bezetting in
het opvangnetwerk van Fedasil.

 23.000 opgevangen personen
Asielzoekers hebben recht op materiële hulp (‘Bed, Bad, Brood’) tijdens de duur van het onderzoek naar
hun aanvraag. Deze hulp betekent opvang en begeleiding in een opvangstructuur beheerd door Fedasil
of uitbesteed aan een partner (Rode Kruis, OCMW,...). Ze ontvangen geen financiële steun, tenzij een
beetje zakgeld.
Momenteel worden er 23.000 asielzoekers opgevangen in de collectieve centra en de individuele
opvangplaatsen van het netwerk van Fedasil. In totaal zijn er meer dan 26.000 plaatsen beschikbaar.

 Profiel
Fedasil vangt families en alleenstaanden op. 48% van de bewoners zijn personen in familieverband
(ouders met kinderen), 41% zijn alleenstaande mannen, 5% zijn alleenstaande vrouwen en 6% zijn nietbegeleide minderjarigen (NBMV). De niet-begeleide minderjarigen krijgen specifieke opvang en
begeleiding.
De meerderheid van de opgevangen personen wacht op een beslissing van de asielinstanties (85% van
de bewoners). De anderen zijn o.a. personen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en die 2
maanden de tijd krijgen om een woning te vinden (8% van de bewoners) of personen die
uitgeprocedeerd zijn en wachten op hun bevel om het grondgebied te verlaten (3%).

 Arbeidsmarktintegratie
Uit een analyse van de Universiteit Antwerpen8 blijkt dat asielzoekers, in vergelijking met andere
groepen immigranten, een tragere start op de arbeidsmarkt kennen, maar na enige tijd vergelijkbare
niveaus van tewerkstelling bereiken als gezinsherenigers, zijnde ongeveer 50% na 5 jaar van verblijf.

6

Fedasil verleent materiële hulp aan asielzoekers en andere categorieën van vreemdelingen die eveneens
recht hebben op opvang (overeenkomstig de ‘opvangwet’ van 12 januari 2007). Het agentschap organiseert, samen
met zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding zorgt daarnaast voor de observatie en oriëntatie van nietbegeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV).
7
Bron: Fedasil, status 10/01/2017.
8
© Dries Lens en Ive Marx van de Universiteit Antwerpen, Centrum voor Migratie en Interculturele Studies
(CeMIS).
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Net na aankomst in België zijn er heel weinig asielzoekers actief in de formele arbeidsmarkt. Aansluitend
zijn er ook weinig die een beroep doen op sociale uitkeringen. Maar na deze eerste fase volgt een zeer
snelle en sterke stijging van de afhankelijkheid van sociale bijstand, het enige sociale
beschermingsprogramma waartoe asielzoekers relatief snel toegang kunnen verwerven.
De instroom in werk blijft zeer laag in de eerste jaren van verblijf. Uit ander onderzoek weten we dat
asielzoekers van deze fase gebruik maken om zich te vestigen in de samenleving, om een woning te
zoeken, de taal te leren en andere vaardigheden te verwerven, om deel te nemen aan
inburgeringscursussen, etc.
Na wat we een overgangsfase zouden kunnen noemen van ongeveer 4 jaar, daalt de afhankelijkheid van
sociale bijstand en stijgt de deelname aan formele arbeid. Ze hebben echter ook een relatief zwakker
profiel op het gebied van vaardigheden en kwalificaties die hier formeel worden erkend.
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5. INTEGRATIE EN INBURGERING IN VLAANDEREN
Het Agentschap Integratie en Inburgering voert het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit. In het
Agentschap vind je alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken, en de Huizen
van het Nederlands (behalve de diensten in de steden Gent en Antwerpen, en het Huis van het
Nederlands Brussel). Het Agentschap is een private stichting en werd in 2015 opgericht door de Vlaamse
overheid als extern verzelfstandigd agentschap. Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be
Asielzoekers worden rechthebbende doelgroep van inburgering als hun asielprocedure vier maanden
loopt. Erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden zijn een verplichte doelgroep van inburgering in
Vlaanderen. In Brussel zijn zij rechthebbend.
Meer informatie: Wie mag of moet inburgeren?
Het inburgeringstraject bestaat uit:
-

een cursus Maatschappelijke Oriëntatie. Dat is een kennismaking met de Vlaamse en Belgische
samenleving;
een basiscursus Nederlands als tweede taal;
loopbaanoriëntatie. Dat is begeleiding naar het vinden van werk of studies en het aanbod aan
cultuur en vrije tijd;
trajectbegeleiding. Dat is een individuele begeleiding van de inburgeraar.

Het Agentschap houdt bij het vormgeven van het inburgeringstraject maximaal rekening met de werken gezinssituatie, de leerbehoeften en vragen van de inburgeraars. Het Agentschap wint advies in bij de
VDAB, voor zover dat nodig is.
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6. INTEGRATIETRAJECT VOOR NIEUWKOMERS IN WALLONIË
 Wat is het Integratietraject voor nieuwkomers?
Het doel van het Integratietraject is om nieuwe buitenlandse inwoners van Wallonië op te vangen en te
begeleiden, hen te helpen om basiskennis over de werking van de maatschappij en sociale relaties in
België te verwerven en hun integratie op het grondgebied te vergemakkelijken.
Wanneer de gemeentelijke administratie haar verblijfsvergunning voor meer dan drie maanden
aanvraagt, ontvangt de buitenlandse nieuwkomer een informatiedocument en wordt hij doorverwezen
naar het onthaalkantoor dat zich het dichtst bij zijn woonplaats bevindt.
Sinds kort is het Integratietraject volledig verplicht voor niet-EU-burgers. Vroeger had de verplichting nl.
alleen betrekking op een onthaalmodule die moest worden gevolgd. Aangezien Wallonië wil dat
iedereen passende ondersteuning en hulp kan genieten om zich vlot in de nieuwe leefomgeving te
integreren, blijft het Waalse integratietraject toegankelijk voor iedere vreemdeling of persoon van
buitenlandse herkomst, ongeacht of het om een nieuwkomer gaat of niet.
Het volledige integratietraject is gratis en wordt verzorgd door de Regionale Integratiecentra9.
Opdat taal geen barrière zou vormen, kan een beroep worden gedaan op een tolk, met name van een
tolkdienst in een sociale context die door Wallonië wordt erkend.

 Traject op basis van vier krachtlijnen
-

-

Een onthaalmodule met informatie over de rechten en plichten van iedereen die in België verblijft en
een individuele sociale balans voor de eerste begeleiding naargelang van de behoeften die naar
voren komen (huisvesting, gezondheid, werk, gezin, ontspanning...).
Min. 120 uur opleiding om de Franse taal te leren (indien nodig).
Min. 20 uur opleiding om burgerschap bij te brengen.
Doorverwijzing met het oog op socio-professionele inschakeling naargelang van de behoeften.

Nieuwkomers moeten het Integratietraject volgen binnen een termijn van 18 maanden (verlengbaar)
vanaf de ondertekening van hun onthaalovereenkomst.

 Op wie is het onthaaltraject voor nieuwkomers van toepassing?
‘Nieuwkomer’ wordt gedefinieerd als vreemdeling die sinds minder dan drie jaar in België verblijft en die
over een verblijfsvergunning voor meer dan drie maanden beschikt, met uitzondering van de burgers van
een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en van hun
gezinsleden.

9

Ter ondersteuning van zijn beleid om vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst op te
vangen en te integreren, heeft Wallonië acht Regionale Integratiecentra (RIC's) erkend die over heel Wallonië zijn
verspreid. Deze Regionale Integratiecentra zijn in hoofdzaak tweedelijnsactoren. Ze werken dan ook in synergie
met de overheid en verenigingen.
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Het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid bepaalt op wie de verplichting van toepassing is en
wie ervan wordt vrijgesteld.

 Nieuwkomers die het Integratietraject moeten volgen
Vreemdelingen-onderdanen van een derde land (buiten de EU, EER, Schengen)
-

die ten minste sinds 28 april 2014 in de registers zijn ingeschreven;
die beschikken over een verblijfsvergunning voor meer dan drie maanden en minder dan drie jaar,
ongeacht of deze tijdelijk of onbeperkt is (A-kaart, B-kaart).

 Hoeven het Integratietraject niet te volgen
-

Vreemdelingen die in de gemeenteregisters zijn ingeschreven vóór 28 april 2014 (datum van
inwerkingtreding van het Decreet).
Vreemdelingen die onderdaan zijn van een land van de Europese Unie, de Europese Economische
Ruimte of Zwitserland, evenals hun gezinsleden.

Meer weten?
Ondervindt u moeilijkheden met het doelpubliek of hebt u nog vragen over het Integratietraject? Neem
dan contact op met het Regionaal Integratiecentrum in uw regio of met de Waalse Directie voor de
integratie van personen van buitenlandse herkomst van DGO510.

10

Operationeel Directoraat-generaal van de Plaatselijke Besturen, Sociale Actie en Gezondheid.
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7. INTEGRATIETRAJECT VOOR NIEUWKOMERS IN BRUSSEL
 Nieuwkomers in Brussel moeten kiezen tussen twee inburgeringstrajecten
Als een nieuwkomer (of ruimer: een migrant die tot een categorie van de doelgroep behoort) het
Nederlandstalige traject wil volgen, wendt hij zich in Brussel tot het Agentschap Integratie & Inburgering
BON.
Als iemand zich in het Franstalige systeem wil inschrijven, zal hij onder het decreet van 18 juli 2013
betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen. De
Franse Gemeenschapscommissie heeft twee operatoren aangeduid als onthaalbureaus: de vzw BAPA
BXL en de vzw VIA. Ze zijn operationeel sinds 2016.
Meer informatie:
̵
̵

Onthaal en integratie van nieuwkomers: hoe ver staan we?
Integratie van nieuwkomers in Brussel: een institutionele en politieke puzzel

 Het Nederlandstalige inburgeringstraject
BON is het Onthaalbureau Inburgering Brussel. BON biedt mensen van buitenlandse origine een
inburgeringsprogramma aan. Dit programma vergroot de mogelijkheden van de deelnemers om hun weg
te vinden in de Belgische samenleving.
BON maakt sinds 1 januari 2015 deel uit van het Agentschap Integratie en Inburgering. Het Agentschap
ondersteunt het Vlaamse integratiebeleid. In het Agentschap vind je alle diensten voor integratie,
inburgering, sociaal tolken en vertalen (behalve de diensten in de steden Gent en Antwerpen).
Het inburgeringsprogramma in Brussel komt overeen met het programma in Vlaanderen (zie hoofdstuk
5. INTEGRATIE EN INBURGERING IN VLAANDEREN).
Meer informatie: www.bon.be

 Het Franstalige inburgeringstraject
Aan Franstalige zijde zijn de bureaux d’accueil pour les primo-arrivants (BAPA BXL) en het onthaalbureau
VIA de operatoren van het onthaaltraject.
Het BAPA heeft als taak het onthaaltraject van nieuwkomers in Brussel te organiseren. Het verstrekt
informatie en de nodige steun om een zelfstandig leven te leiden. Het draagt bij tot de sociale
emancipatie door middel van een vorming in burgerschap en gastvrijheid in een stedelijke en zeer
multiculturele context. Het motiveert nieuwkomers om taallessen Frans en opleidingen te volgen.
Nieuwkomers volgen het volledig kosteloze traject op vrijwillige basis. Concreet omvat het twee delen:
̵

het eerste deel omvat het onthaal (informatie over het onthaaltraject, de rechten en plichten), een
sociale balans en een evaluatie van de taalkennis;
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̵

het tweede deel wordt vastgelegd in een onthaal- en begeleidingsovereenkomst. Deze legt een
geïndividualiseerd begeleidingsprogramma vast en de mogelijkheid om opleidingen te volgen:
taallessen (Frans leren of alfabetisering), alsook een opleiding in burgerschap met elementaire
informatie over de werking van de overheidsinstellingen, de sociale relaties in België en de
gastmaatschappij.

De begunstigden krijgen een attest dat ze het eerste deel van het onthaaltraject en eventueel het
tweede deel hebben gevolgd. De Bureaux d’Accueil pour Primo-Arrivants zijn belast met het uitstippelen
van het traject en reiken de attesten van de afgelegde delen uit.
Meer informatie: Onthaal van nieuwkomers
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8. TEWERKSTELLING ALS MOTOR VOOR INTEGRATIE
De voorbije maanden werden heel wat internationale studies gepubliceerd waaruit blijkt dat
tewerkstelling essentieel is bij de opvang en integratie van asielzoekers en vluchtelingen. Bovendien is
een snelle toeleiding naar de arbeidsmarkt voordelig voor het vervolg van de beroepsloopbaan.

 Careers / The Long and Winding Road to Employment
Januari 2016, Federaal Migratiecentrum en POD Wetenschapsbeleid
Het project Careers legt ondubbelzinnig de obstakels bloot waarop asielzoekers en erkende
vluchtelingen stuiten bij hun lange, moeilijke, maar daadwerkelijke socio-economische integratie.
Dat is het resultaat van een studie over verschillende jaren van het Federaal Migratiecentrum en de POD
Wetenschapsbeleid, uitgevoerd door onderzoekers van de Université libre de Bruxelles en van de KU
Leuven.
Snel werk vinden en al in een vroeg stadium op de arbeidsmarkt aanwezig zijn, zijn duidelijk bevorderend
voor de verdere arbeidsmarktparticipatie.
Voor meer informatie: http://unia.be/nl/artikels/arbeidsparticipatie-van-vluchtelingen-the-long-andwinding-road-to-employment

 Making integration work: Humanitarian Migrants
28 januari 2016, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) –
International Migration Division
Deze brochure geeft een overzicht van de ervaringen van OESO-landen met de integratie van
vluchtelingen en andere personen die bescherming genieten, ook wel humanitaire migranten genoemd.
Het document is gebaseerd op het werk van de OESO over integratiebeleid, met name tewerkstelling
voor immigranten. Het doel is om de belangrijkste uitdagingen en beleidsaanbevelingen samen te vatten
op een niet-technische manier, als ondersteuning voor de duurzame integratie van de humanitaire
migranten en hun kinderen.
Naties moeten volgens de OESO helpen om vluchtelingen hun weg te laten vinden naar de arbeidsmarkt,
het onderwijs en de maatschappij in het algemeen, maar niet ten koste van de ondersteuning voor
andere kansarme groepen. Deze evenwichtsoefening vereist het opschalen van het bestaande
dienstverleningsaanbod, zoals huisvesting, psychologische ondersteuning, taalcursussen en de
beoordeling van vaardigheden, evenals de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.
Voor meer informatie: http://www.oecd.org/migration/making-integration-work-humanitarianmigrants-9789264251236-en.htm

 Economische gevolgen van de vluchtelingengolf in België
24 februari 2016, Nationale Bank van België
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Dit artikel is een bijdrage aan het vluchtelingendebat in de vorm van een specifieke analyse van de
situatie in België en van de mogelijke economische gevolgen voor ons land.
Volgens de Nationale Bank blijft de huidige vluchtelingengolf momenteel vergelijkbaar met sommige
stromen in het verleden en vertegenwoordigt deze golf slechts een klein deel van de migratiestroom die
elk jaar in België aankomt. Om alle voordelen te genieten die deze asielzoekers uit economisch oogpunt
kunnen bieden, is het volgens de Nationale Bank van primordiaal belang ze op de arbeidsmarkt in te
schakelen. Verschillende mogelijkheden kunnen worden overwogen om hun inschakeling te verbeteren:
erkenning van de vaardigheden die verbonden zijn aan het diploma dat ze in hun land van herkomst
hebben behaald, intensieve en aan hun kwalificaties aangepaste taal- en beroepsopleidingen, spreiding
over het grondgebied op grond van de competenties die de lokale arbeidsmarkten zoeken,
indienstneming van personen met een niet-Europese nationaliteit in overheidsfuncties en bestrijding van
sociale dumping en van elke vorm van discriminatie.
Voor meer informatie: https://www.nbb.be/doc/ts/publications/other/ds160224_vluchtelingen.pdf

 Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) Advies Vluchtelingen
25 mei 2016, SERV Commissie Diversiteit met vertegenwoordigers van de sociale partners
en het Minderhedenforum
De verhoogde instroom van vluchtelingen vormt de aanleiding voor dit advies: na de crisisopvang op
korte termijn volgt de belangrijke uitdaging van duurzame integratie van nieuwkomers in de
samenleving. Werk speelt daarin een belangrijke rol.
In dit advies bundelen de sociale partners en het Minderhedenforum hun aanbevelingen om te komen
tot snelle en duurzame trajecten naar werk voor vluchtelingen, subsidiair beschermden en asielzoekers.
Ze pleiten in de eerste plaats voor een gecoördineerde en integrale aanpak over beleidsdomeinen en niveaus heen. De commissie vraagt ook om het informatieaanbod tijdens de opvangfase uit te breiden
en te veralgemenen, in te zetten op vroege loopbaanoriëntatie, sterke partnerschappen voor trajecten
naar werk uit te bouwen, in te zetten op meer geïntegreerde taaltrajecten en vluchtelingen zoveel
mogelijk de regierol van het eigen traject te laten opnemen. Naast het herkennen van competenties
moet het beleid om competenties te erkennen verder worden uitgebouwd. Voorts doet de commissie
aanbevelingen over taal, het ondersteunen van werkgevers en het betrekken van sociale partners en
kansengroeporganisaties, een stevig antidiscriminatiebeleid, het stimuleren van duurzaam
ondernemerschap en het investeren in draagvlak. De commissie vraagt bijzondere aandacht voor
(laaggeschoolde) jongeren en niet begeleide minderjarigen.
Voor meer informatie: http://www.serv.be/diversiteit/publicatie/advies-vluchtelingen
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9. MOGELIJKHEDEN EN VOORDELEN VAN DE TEWERKSTELLING VAN
NIEUWKOMERS
 De rekrutering van gekwalificeerd personeel
De impact van de desindustrialisering en de permanente technologische vooruitgang zorgen ervoor dat
we meer en meer evolueren naar een kenniseconomie.
Omwille van de demografische evoluties zal de bevolking op arbeidsleeftijd verder dalen. Dit betekent
dat de werkende beroepsbevolking enkel op peil gehouden kan worden door een stijging van de
werkzaamheid. Er zal dus een beroep moeten gedaan worden op nieuwkomers in onze arbeidsmarkt om
de vacatures verder in te vullen.
Voor heel wat knelpuntberoepen worden momenteel reeds onvoldoende kandidaten gevonden die de
vacatures kunnen invullen11:
-

bouwberoepen: bouwtechnici, maar ook schrijnwerker, monteur CV,…
industriële beroepen: tekenaars, technisch leidinggevenden, technici proces en productie,
technici elektromechanica, onderhoudsmecaniciens, drukkers, lassers, pijpfitters,…
logistiek en transport: dispatcher, expediteur, vrachtwagenchauffeur,…
zorg: verpleegkundige, zorgkundige,…
dienstverlening: schoonmaakpersoneel, kapper, horecapersoneel,…
(hogere) bediendenprofielen: boekhouders, medewerker callcenter, management assistent,
commercieel medewerker, technisch administratief medewerker, vertegenwoordigers, ICTmedewerkers, managers,…

 Het aanwerven van gemotiveerde nieuwkomers op de arbeidsmarkt
De asielzoekers en vluchtelingen zijn gemotiveerd en vastberaden om te bouwen aan een nieuwe
toekomst. Ze willen voor zichzelf een zinvol perspectief creëren, en willen zo snel als mogelijk aan het
werk gaan. Het verplicht inburgeringstraject bereidt hen daarop voor. Zo krijgen ze een taalopleiding
Nederlands of Frans en lessen maatschappelijke oriëntatie.

 Actieve integratie
Het vinden van werk en het ontvangen van een loon zijn fundamentele voorwaarden voor een
succesvolle integratie. Via het werk komt een netwerk tot stand dat asielzoekers en vluchtelingen toelaat
om actief sociale en professionele contacten te leggen.
Het is dus zinvol om als werkgever opleidings- en tewerkstellingskansen te bieden. U kunt contacten
leggen met gekwalificeerde kandidaten via openbare arbeidsbemiddelaars (VDAB, Forem, Actiris),
uitzendkantoren, ngo’s verantwoordelijk voor de hulp aan vluchtelingen, OCMW’s en asielopvangcentra.

11

Bron: VDAB.
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 Aantrekkingskracht en concurrentievermogen
Door te kiezen voor diversiteit kunnen bedrijven zich positioneren ten opzichte van klanten en
sollicitanten als aantrekkelijke werkgevers. Gemengde teams zijn creatiever en innovatiever, en dragen
bij tot een open bedrijfscultuur. Naast hun specifieke knowhow hebben buitenlandse werknemers vaak
specifieke taalkundige en culturele competenties. Juist deze interculturele competenties zijn essentieel
in een steeds meer geglobaliseerde economische wereld.

 Het versterken van plaatselijke gemeenschappen
Vluchtelingen die met succes geïntegreerd zijn op de arbeidsmarkt dragen bij tot de groei en welvaart
van hun gastland. Werkgevers verbeteren niet alleen de kansen en mogelijkheden voor bekwame
nieuwkomers op de arbeidsmarkt, ze ondersteunen ook zij die bescherming nodig hebben bij hun
integratie in onze maatschappij, en bevorderen de opbouw van een fatsoenlijk en zelfstandig bestaan.
Dit draagt ook bij tot de versterking van de lokale gemeenschap, omdat een hoge mate van
werkgelegenheid zorgt voor sociale vrede en economische stabiliteit in de regio.
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10. WAT MOET IK ALS WERKGEVER DOEN OF WETEN WANNEER IK EEN
NIEUWKOMER WENS AAN TE WERVEN?
Dit document heeft tot doel werkgevers te informeren en te helpen in hun proces van aanwerving van
personen die aan bepaalde kenmerken beantwoorden (cf. infra). We vestigen de aandacht van de lezer
op het feit dat het beheer van de administratieve formaliteiten zoals, bijvoorbeeld, de toelaatbaarheid
van de asielaanvragen en de afgifte van de arbeidskaarten niet tot het bevoegdheidsdomein van de
VDAB behoren.
U vindt hierna een weliswaar onvolledig overzicht van de verschillende statuten van personen die in
aanmerking komen om te worden aangeworven.

 Asielzoekers
In België is een asielzoeker een vreemdeling van wie de asielaanvraag wordt onderzocht door de
bevoegde Belgische overheden.
Mag ik een asielzoeker aanwerven?
Ja, voor zover hij in het bezit is van zijn geldig attest van immatriculatie model A en zijn geldige
arbeidskaart type C:
-

-

een ‘attest van immatriculatie model A’ is het document dat de gemeente van de verblijfplaats van
de asielzoeker aflevert en dat hem toelaat in België te verblijven gedurende de periode waarin zijn
asielaanvraag wordt onderzocht. Dit document is 3 maanden geldig en kan driemaal worden
verlengd voor een periode van 3 maanden en vervolgens van maand tot maand, tot de Belgische
autoriteit die bevoegd is voor asiel zich over deze aanvraag uitspreekt;
een ‘arbeidskaart C’. De arbeidskaart C wordt overhandigd aan de buitenlandse werknemer en is
geldig voor de uitoefening van eender welk bezoldigd beroep in België bij om het even welke
werkgever. De arbeidskaart C kan aan asielzoekers pas na 4 maanden asielprocedure (als er nog geen
beslissing is van het CGVS) worden uitgereikt. De kaart heeft een geldigheidsduur van 12 maanden
en kan worden verlengd. De kaart is verbonden met de reden van het verblijf, in casu de
asielaanvraag. De kaart verliest haar geldigheid wanneer de houder zijn verblijfsrecht verliest.

 Vluchtelingen
In België is een erkend vluchteling een asielzoeker van wie het CGVS de aanvraag heeft goedgekeurd. Als
gevolg van deze erkenning geniet de vluchteling het recht in België te verblijven.
Mag ik een vluchteling aanwerven?
Ja, voor zover hij in het bezit is van zijn geldig ‘bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister,
elektronische vreemdelingenkaart A of B’.
-

De elektronische vreemdelingenkaart A of B wordt afgegeven door het gemeentebestuur van de
verblijfplaats van de vluchteling en levert het bewijs van zijn recht op verblijf. Het bewijs is 5 jaar
geldig en kan worden verlengd.
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o

o
-

Sinds 08/07/2016 krijgen erkende vluchtelingen een elektronische vreemdelingenkaart A van
5 jaar. Zij zijn vrijgesteld van arbeidskaart om te mogen werken. Pas 5 jaar na de
asielaanvraag zal de elektronische vreemdelingenkaart A in een elektronische
vreemdelingenkaart B worden omgezet. Zij blijven vrijgesteld van arbeidskaart.
Vluchtelingen die erkend zijn vóór 08/07/2016 krijgen nog wel meteen een elektronische
vreemdelingenkaart B.

De vluchteling in het bezit van een elektronische vreemdelingenkaart A of B is vrijgesteld van het
bezit van een arbeidskaart.

 De subsidiair beschermden
Sommige asielzoekers die niet voldoen aan de definitie van ‘vluchteling’, kunnen onder bepaalde
voorwaarden toch recht hebben op een vorm van bescherming die ‘subsidiaire bescherming’ wordt
genoemd. De subsidiair beschermde geniet een verblijfsrecht van beperkte duur in België. Hij krijgt een
elektronische vreemdelingenkaart A die 1 jaar geldig is en tweemaal kan worden verlengd met 2 jaar.
Gedurende deze eerste 5 jaar kan hij werken op voorwaarde dat hij over een arbeidskaart C beschikt. Na
afloop van een periode van 5 jaar wordt zijn verblijfsrecht onbeperkt en wordt hij in het bezit gesteld van
een elektronische vreemdelingenkaart B met vrijstelling van arbeidskaart (zie supra). Ze zijn dus na 5
jaar, wanneer ze in het bezit zijn van een elektronische vreemdelingenkaart B, vrijgesteld van een
arbeidskaart om te werken.
Mag ik een subsidiair beschermde aanwerven?
Ja, voor zover hij in het bezit is van zijn geldige ‘elektronische vreemdelingenkaart A’ en van zijn geldige
arbeidskaart type C. Indien de subsidiair beschermde in het bezit is van een elektronische
vreemdelingenkaart B, dan is hij vrijgesteld van een arbeidskaart.
-

-

-

Een ‘elektronische vreemdelingenkaart A’ wordt afgegeven door het gemeentebestuur van de
verblijfplaats van de subsidiair beschermde en levert het bewijs van zijn beperkt verblijfsrecht. Het
bewijs is 1 jaar geldig en kan worden verlengd.
Een arbeidskaart model C (zie supra) in verband met de reden van het verblijf, in casu de gunst van
de subsidiaire bescherming. Deze kaart verliest haar geldigheid wanneer de houder zijn verblijfsrecht
of machtiging tot verblijf verliest.
Na 5 jaar krijgt de subsidiair beschermde een elektronische vreemdelingenkaart B en is hij vrijgesteld
van een arbeidskaart.

 Weigering van erkenning (intrekking) van het statuut
Een vreemdeling kan in rechte beroep instellen tegen een negatieve beslissing betreffende zijn verblijf.
Hoewel deze vreemdeling als gevolg van deze beslissing een bevel heeft gekregen om het grondgebied
te verlaten, mag hij op het nationale grondgebied blijven tot de gerechtelijke overheid zich heeft
uitgesproken over zijn beroep.
Mag ik een vreemdeling aanwerven die in beroep is gegaan tegen een beslissing van weigering of intrekking
van het statuut van vluchteling, van intrekking van de subsidiaire bescherming?
Alleen in geval van weigering van de asielaanvraag en voor zover deze negatieve beslissing meer dan 4
maanden na de indiening van de asielaanvraag is verleend.
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Deze vreemdeling moet in het bezit zijn van:
-

-

zijn geldige ‘bijlage 35’ in verband met een dergelijk beroep.
Een ‘bijlage 35’ is het document dat het bevoegde gemeentebestuur aflevert en waarbij de
vreemdeling de toelating krijgt op het Belgische grondgebied te blijven tot er een uitspraak valt
over het gerechtelijk beroep dat hij heeft ingesteld tegen een negatieve beslissing betreffende
zijn verblijf. Dit document is 3 maanden geldig vanaf de datum van afgifte en wordt vervolgens
telkens met 1 maand verlengd zolang de beroepsprocedure loopt
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Documents/Bijlage_35.pdf
zijn geldige arbeidskaart type C.

NB: Tussen de weigering van de asielaanvraag, de indiening van het beroep en de afgifte van de
bijlage 35 is het voor de vreemdeling in principe verboden om te werken.

 Geldigheid van documenten
Zowel het verblijfsdocument als de arbeidskaart model C moeten geldig zijn. De vervaldata van beide
documenten kunnen verschillend zijn. Het is aan te raden aan de werkgever om de vervaldata van de
documenten te checken, niet alleen bij de indiensttreding, maar ook regelmatig tijdens de duur van de
overeenkomst. 4 tot 6 weken vóór het verstrijken van de einddatum moet de persoon in kwestie er
attent op gemaakt worden om de nodige stappen te zetten en een verlenging van de documenten te
bekomen.

 Juridisch advies
Het Agentschap Integratie en Inburgering geeft advies via een telefonische helpdesk over
vreemdelingenrecht, zie hoofdstuk 3.
L'Association pour le droit des étrangers (ADDE asbl) répond à vos questions précises par téléphone
durant des permanences, comme indiqué au chapitre 3.
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11. STUDENTENARBEID DOOR JONGE ASIELZOEKERS EN
VLUCHTELINGEN
Als werkgever kan je een student een job aanbieden cf. de Belgische wetgeving.
Asielzoekers, erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden die studentenarbeid willen verrichten,
volgen de algemene regels zoals hierboven beschreven in hoofdstuk 10:
-

een asielzoeker kan na 4 maanden asielprocedure (als er nog geen beslissing is van het CGVS)
een arbeidskaart C aanvragen;
een erkende vluchteling is vrijgesteld van arbeidskaart, zowel met een elektronische
vreemdelingenkaart A als met een elektronische vreemdelingenkaart B;
een subsidiaire bescherming zal de eerste 5 jaar een elektronische vreemdelingenkaart A en een
arbeidskaart C nodig hebben om studentenwerk te kunnen verrichten. Na 5 jaar krijgt hij een
elektronische vreemdelingenkaart B en is hij vrijgesteld van arbeidskaart.

Er zijn hierop 2 uitzonderingen:
1.

verplichte stages in België: als een student een verplichte stage moet doen in België, doet het er
niet toe of hij/zij een wettig verblijf heeft in België of niet. Het moet wel gaan om een stage voor
studies in België. De student kan de stage uitvoeren zonder arbeidskaart en ongeacht het
verblijfsrecht. Zie hiervoor artikel 2, 19° van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 over de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers;

2.

werk in het kader van een opleiding alternerend leren.

Een persoon zonder wettig verblijf kan in principe niet werken. Er is wel een uitzondering voor werk in
het kader van een opleiding alternerend leren, zie hiervoor artikel 2, 22° a) en b) van het koninklijk
besluit van 9 juni 1999 over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
-

-

leren en werken: in bepaalde gevallen kan een jongere met onwettig verblijf toch werken in het
kader van een opleiding ‘leren en werken’ (ook wel alternerend leren genoemd);
voor een minderjarige die een traject wil starten in het kader van leren en werken, doet het
verblijfsrecht er niet toe. De minderjarige mag in onwettig verblijf zijn op het moment van
inschrijving. Hij/zij mag werken in het kader van de opleiding, vrijgesteld van arbeidskaart en
ongeacht het verblijfsrecht, tot het einde van de opleiding, ook als hij/zij intussen meerderjarig
wordt;
een meerderjarige die wil instappen in een traject leren en werken moet een wettig verblijf
hebben op het moment van inschrijving. Hij/zij mag dan werken in het kader van de opleiding,
vrijgesteld van arbeidskaart, tot het einde van de opleiding. Als een meerderjarige met een
verblijfsrecht in het traject instapte en het verblijfsrecht verliest, mag hij/zij niet verder blijven
werken tot het einde van de opleiding zonder arbeidskaart. De meerderjarige kan dan ook geen
arbeidskaart aanvragen. Hij/zij kan de tewerkstelling in het kader van ‘leren en werken’ dus niet
voortzetten.
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12. REAL-LIFE VOORBEELDEN
Veel bedrijven in België zijn geïnteresseerd en gemotiveerd om verdreven en gevluchte personen tewerk
te stellen. Zij willen maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en tegelijkertijd getalenteerde
medewerkers rekruteren of opleiden. Alle betrokken actoren in ons land bereiden zich voor op een
verhoogde instroom van asielzoekers en vluchtelingen op de arbeidsmarkt, maar nog niet overal zijn de
juiste structuren of kanalen beschikbaar om jobs te vinden voor deze werkzoekenden.
Enkele organisaties en bedrijven realiseren momenteel pionierswerk. Ze tonen aan dat – indien sociale
en economische belangen worden gecombineerd – veel dingen mogelijk zijn.

 Konvert en Katoen Natie
Gelet op de actuele schaarste op de arbeidsmarkt in diverse sectoren en bij diverse klanten moest een
uitzendpartner oplossingen zoeken om de vacatures in te vullen. Gezien Konvert sterk inzet op diversiteit
(in het jaar 2015 stelde Konvert 149 verschillende nationaliteiten tewerk) en er in andere provincies
proefprojecten werden opgestart, kwam het idee op tafel om dit ook op poten te zetten in de regio
Antwerpen / Waaslandhaven. Cruciaal is natuurlijk dat de klant hiervoor zijn fiat geeft. Gezien Katoen
Natie volop inzet op mensen met competenties los van nationaliteit, geslacht, afkomst e.d., stapte dit
bedrijf ook mee in het verhaal.
Doelstelling van het project ‘Werk en diversiteit’ te Antwerpen was ‘anderstalige nieuwkomers’ opleiden
in een logistieke functie en hen daarna een tewerkstellingsmogelijkheid op de werkvloer bieden, onder
meer bij Katoen Natie. Qua talen was een (basis)kennis van het Nederlands, Engels of Frans een
noodzaak, qua attitude was vooral motivatie, ingesteldheid en flexibiliteit van belang.
Omdat er aan een opleiding ook een prijskaartje vasthangt, nam Konvert contact op met het
Vormingsfonds voor Uitzendkrachten (VFU). Het VFU voorziet subsidies voor individuele (1
uitzendbedrijf) en collectieve (minstens 2 uitzendbedrijven) initiatieven die een meerwaarde inhouden.
Het VFU was dan ook bereid de opleidingskosten op zich te nemen voor zover het project collectief werd
geïnitieerd. Konvert nam contact met Ago en Synergie en deze laatste twee firma’s tekenden ook in
(selecteren & rekruteren van kandidaten – intakegesprek afnemen – opstart als uitzendkracht verzorgen
nadien).
De logistieke opleiding was gericht op twee functies: elektrische transpallet (4 opleidingen van 2,5
dagen, telkens voor 8 personen (totaal van 32 cursisten) en daarnaast reachtruckchauffeur (1 opleiding
van 5 dagen, ook voor 8 cursisten in totaal). Alle opgeleide cursisten moesten ook het Power
Scansysteem van Katoen Natie leren kennen. Het totale aantal kandidaten dat kon opgeleid worden
bedroeg 40. De logistieke opleiding werd verzorgd door de privé – opleidingsinstantie SIOS die
gespecialiseerd is in het opzetten en verlenen van dergelijke opleidingen. Gezien dit een
meerwaardeproject is / was, heeft de firma Jungheinrich kosteloos de bedrijfsuitrusting voorzien.
Daarmee wordt bedoeld dat Jungheinrich gratis elektrische transpallettoestellen en reachtrucks heeft
aangeleverd zodat kandidaten hiermee konden oefenen.
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Van de 38 kandidaten die effectief een opleiding gevolgd hebben, slaagden 31 kandidaten voor de test.
30 kandidaten kregen een jobaanbod, waarvan er 27 effectief aan de slag gingen.

 VOKA
Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Adecco
organiseerden van mei tot september 2016 een proefproject om vluchtelingen op te leiden en een
opstap naar werk aan te bieden. Vluchtelingen kregen de kans om het ‘Digitaal Atelier’ van Google te
volgen, een intensieve en gespecialiseerde cursus (van 18 uur), voor het aanscherpen van hun digitale
vaardigheden, eventueel gevolgd door een 2 tot 4 weken durende stage bij een West-Vlaams bedrijf.
Op maandag 23 mei vond bij Voka West-Vlaanderen een eerste kennismakingssessie plaats met
speeddating en screening. 15 vluchtelingen volgden de sessie, waarvan Adecco achteraf 9 gemotiveerde
mensen met talenkennis, die bovendien communicatief vaardig waren en handig met computer en
smartphone, selecteerde om het ‘Digitaal Atelier’ van Google te volgen. De kandidaten die kennis
hadden van HTML, IT of webdevelopment, hadden een streepje voor.
De opleidingssessies (3 keer 6 uur) hadden plaats in juni in Koksijde, in de omgeving van het centrum
waar (op dat moment) veel vluchtelingen verbleven. De geselecteerde kandidaten leerden er alles over
websites, webhosting, sociale media, analytics, webmarketing,… en hoe die digitale tools ingezet kunnen
worden in de marketingstrategie van een bedrijf of organisatie. Wie aan alle sessies deelnam, ontving
achteraf een opleidingscertificaat.
Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen regelde ook een aantal stageplaatsen bij West-Vlaamse
bedrijven, om de vluchtelingen de kans te geven de opgedane kennis in de praktijk toe te passen. 2
vluchtelingen beëindigden met succes een stage in een bedrijf.
Voka - Kamer van Koophandel blikt met tevredenheid terug op het gerealiseerde project. Er zal worden
nagegaan of het ‘Digitaal Atelier’-project door Voka over heel Vlaanderen kan worden uitgerold. Voka
West-Vlaanderen past de ‘lessons learned’ van het proefproject alvast toe op andere projecten. Zo staat
er een nieuw project in de steigers, samen met VDAB en Randstad, om hoger opgeleide allochtonen te
helpen bij het vinden van een passende job @level2work12. Gelet op de moeilijke arbeidsmarktsituatie in
West-Vlaanderen (arbeidsmarktkrapte), wil Voka ten volle de opportuniteiten benutten die de
immigratie van nieuwkomers met zich meebrengt.

 Laborex
Het bedrijf Laborex heeft sinds enkele jaren een Syrische vluchteling in dienst. “Het is als
metaalverwerkend bedrijf niet altijd makkelijk om in de regio de geschikte mensen te vinden”, vertelt
HR-verantwoordelijke Hugo Geuens. “We werken nauw samen met de VDAB die ons regelmatig
cursisten voorstelt om hier als lasser aan de slag te gaan. Eén van de kandidaten was een Syrische
vluchteling, Khajik. Hij werkt hier sinds 2014 en had al een soortgelijke job in Syrië gedaan.”

12

Het ESF project @level2work richt zich tot hoger opgeleiden afkomstig uit een niet-EU-land, en streeft
ernaar om alle deelnemers binnen de 12 maanden aan werk te kunnen helpen in de zorgsector of IT.
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“De grootste uitdaging was de taalbarrière. Daarvoor hebben we een taalcoach ingehuurd. Khajik is hier
al sinds 2011, en kon dus al wat Nederlands, maar daarom kan je nog geen dialect. Ook leidinggevenden
werden opgeleid: hoe ga je om met anderstaligen? Stel open vragen, stel directe vragen, herhaal
sommige woorden. Voor ons is het belangrijkste de ingesteldheid van de medewerkers, de motivatie, de
sociale vaardigheden. En dat was allemaal aanwezig bij Khajik. De technische competenties worden door
ons en de VDAB wel bijgewerkt.”
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13. SUCCESFACTOREN
 Kennis van de taal
Een voldoende beheersing van het Nederlands of Frans is van het allergrootste belang voor succesvolle
samenwerking. In elke sector zijn er procedures en voorschriften die alle medewerkers moeten kennen.
Een bedrijf kan zelf zakelijke, jobspecifieke taalcursussen inrichten, of taalcoaching en gecombineerde
programma’s organiseren, als complementaire aanvulling op het gesubsidieerde aanbod. Het gewenste
taalniveau wordt door het bedrijf bepaald en kan variëren van functie tot functie.

 Selectie van kandidaten
Om de stage, het leertraject of de arbeidsrelatie een positieve ervaring te laten zijn voor alle
betrokkenen, moeten de eisen op voorhand nauwkeurig gecommuniceerd worden. Komen de
professionele interesses en de voorkennis van de kandidaat overeen met de aangeboden vacature? Kan
de tewerkstelling praktisch georganiseerd worden (afstand van woonplaats, verplaatsingsopties, etc.)?
Welke opleidingsmogelijkheden kan het bedrijf bieden?

 De voorbereiding van het personeel en de cultuur van open dialoog
Om een succesvolle interculturele werkvloer in een bedrijf mogelijk te maken, is het van vitaal belang om
al het personeel hierbij te betrekken. Bij de aanwerving van vluchtelingen zijn er inspanningen nodig als
gevolg van onvoldoende kennis van de omgangstaal en van de gebruikelijke bedrijfsafspraken.
De bereidheid van het bestaand personeel om vrijwillig deel te nemen en bij te dragen aan de integratie
van vluchtelingen op de werkvloer moet vooraf zeker worden besproken. Mentoring programma’s en de
aanstelling van medewerkers als unieke aanspreekpunten kunnen heel waardevol zijn. Een cultuur van
open dialoog is een voordeel voor alle werknemers in het bedrijf.

 Interculturele training
Het tijdig implementeren van een diversiteitsbeleid is zeer nuttig om te voorkomen dat verborgen
vooroordelen jegens vluchtelingen hun integratie in het arbeidsproces in de weg staan. Tijdens een
interculturele training gaan medewerkers actief om met mogelijke vooroordelen en ontwikkelen zij
nieuwe perspectieven. De betekenis van deze stap naar samenwerking als gelijken mag niet worden
onderschat. Tegelijkertijd is het belangrijk om deze nieuwe medewerkers in te lichten en te overtuigen
van onze arbeidscultuur en -regels, die dikwijls anders zijn dan in de landen vanwaar de vluchtelingen
vandaan komen.

 Samenwerken met partners
Voor administratieve zaken en vragen met betrekking tot de praktische implementatie kan het nuttig zijn
om contact te leggen met netwerken en organisaties die betrokken zijn bij hulp aan vluchtelingen. De
arbeidsbemiddelingsdiensten bieden voorts informatie over arbeidsrecht, begeleidings- en
subsidiemogelijkheden. En de steun van vrijwilligers – bijvoorbeeld bij het organiseren van taalcursussen
– is ook van grote waarde.
Betrouwbare partners kunnen helpen bij de succesvolle tewerkstelling en integratie van vluchtelingen op
de werkvloer.
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14. WAT MOET JE ALS WERKGEVER WETEN EN DOEN ALS JE EEN
NIEUWKOMER WIL AANWERVEN IN VLAANDEREN?

SAMENVATTING
Het onderscheid tussen een asielzoeker, erkend vluchteling en subsidiair beschermde
- De asielzoeker dient bij zijn aankomst in België een asielaanvraag in bij de Dienst
Vreemdelingenzaken. Vanaf dat moment start de asielprocedure.
- Een erkenning als vluchteling is een internationale bescherming voor personen die hun land van
herkomst hebben verlaten omdat ze er vervolgd werden of vrezen te worden vervolgd omwille
van een van de redenen opgesomd in artikel 1 A van de Conventie van Genève.
- Subsidiaire bescherming is een internationale bescherming voor personen die bij een eventuele
terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico lopen op ernstige schade.
De verschillende soorten identificatiedocumenten
- Een asielzoeker beschikt over een Attest van immatriculatie model A (of ‘bijlage 35’ voor een
asielzoeker waarvan de asielaanvraag niet werd goedgekeurd en die beroep heeft aangetekend).
- Een erkend vluchteling beschikt over een elektronische vreemdelingenkaart A of B.
- Een subsidiair beschermde beschikt over een elektronische vreemdelingenkaart A of B.
De sociale rechten
- Voor een asielzoeker zijn de sociale rechten beperkt tot opvang, materiële steun, en mogelijkheid
tot tewerkstelling (vanaf vier maanden na de asielaanvraag).
- Erkende vluchtelingen hebben dezelfde sociale rechten als Belgen: bv. recht op maatschappelijke
integratie (leefloon en tewerkstelling), gewaarborgde gezinsbijslag, uitkering wegens handicap,
inkomensgarantie voor ouderen,…
- Subsidiair beschermden hebben socialezekerheidsrechten, maar ze hebben niet helemaal dezelfde
socialebijstandsrechten. Ze hebben recht op financiële steun (recht op leefloon en
maatschappelijke integratie), op gewaarborgde gezinsbijslag en op de inkomensgarantie voor
ouderen.
Arbeidsmogelijkheden
- Asielzoekers mogen vanaf vier maanden na hun asielaanvraag werken (indien ze nog geen
antwoord hebben gekregen op hun asielaanvraag van het CGVS) : zij kunnen een arbeidskaart C
krijgen, en kunnen daarmee werken zolang de asielprocedure loopt.
- Erkende vluchtelingen mogen werken als werknemer of als zelfstandige. Zij hebben geen
arbeidskaart of beroepskaart nodig.
- Subsidiair beschermden mogen werken als werknemer. Zij kunnen een arbeidskaart C krijgen en
kunnen daarmee werken zolang hun tijdelijk verblijf verlengd wordt. Ze kunnen ook werken als
Tweede herziene versie – mei 2017

37

zelfstandige, op voorwaarde dat ze een beroepskaart krijgen. Subsidiair beschermden die een
elektronische vreemdelingenkaart B hebben kunnen werken zonder arbeidskaart of beroepskaart.
Ondersteuning en begeleiding door de VDAB
Als je asielzoekers, vluchtelingen en subsidiair beschermden wil tewerkstellen, kan je op dezelfde
dienstverlening van de VDAB rekenen als voor andere nieuwkomers op de arbeidsmarkt:
- Nederlands op de werkvloer: geen theoretische lessen, maar Nederlands oefenen in concrete
werksituaties;
- jobcoaching: een jobcoach begeleidt een werknemer uit een kansengroep gratis gedurende de
eerste zes maanden van zijn tewerkstelling;
- werkplekleren:
o opleidingsstage: een werkzoekende die een opleiding volgt bij de VDAB, loopt gratis stage
bij een werkgever;
o instapstage: een laaggeschoolde jongere doet een stage bij een werkgever tegen
voordelige voorwaarden;
o BIO of beroepsinlevingsovereenkomst: een werkgever biedt een kandidaat een betaalde
stage aan in het bedrijf met een BIO;
o IBO of individuele beroepsopleiding: de werkgever vormt zelf zijn ideale medewerker door
hem op te leiden op de werkvloer.

 VDAB
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding zorgt ervoor dat werkzoekenden en
werkgevers elkaar vinden op de arbeidsmarkt.
De VDAB bestaat sinds 1989 en staat onder toezicht van Philippe Muyters, Vlaams minister van
Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.
De VDAB heeft een sociale en economische opdracht.
-

-

Als sociale taak is het zijn eerste bekommernis werkgever en werkzoekende met elkaar in
contact te brengen. De VDAB engageert zich om elke werkzoekende optimaal bij te staan bij het
vinden van een passende job. Van inschrijving tot de eerste werkdag. Voor de werkzoekenden
die het wat moeilijker hebben, ontwikkelde de VDAB aangepaste hulpmiddelen die hen
vooruithelpen bij hun zoektocht naar een job.
Op economisch vlak wil de VDAB een betrouwbare partner zijn voor eenieder die iets met
personeelsbeleid te maken heeft.

Om die opdracht zo efficiënt mogelijk uit te voeren, biedt de VDAB een uitgebreid en doeltreffend
dienstenpakket aan:
-

arbeidsbemiddeling;
training & opleiding;
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-

loopbaanbegeleiding.

 Wat moet je als werkgever weten?
Asielzoekers
- Dit zijn vreemdelingen die een asielaanvraag indienden bij de Dienst Vreemdelingenzaken en van wie
de asielprocedure nog loopt.
- Ze hebben een ‘attest van immatriculatie Model A’ en mogen in België verblijven zolang hun
asielprocedure loopt.
- Ze mogen werken op voorwaarde dat ze een arbeidskaart C hebben. Deze arbeidskaart C kan pas
bekomen worden als het CGVS 4 maanden na de asielaanvraag nog geen beslissing heeft genomen.
Erkende vluchtelingen
- Dit zijn vreemdelingen van wie de asielaanvraag definitief werd goedgekeurd door het
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.
- Sinds 08/07/2016 krijgen erkende vluchtelingen een verblijfskaart A van 5 jaar (te rekenen vanaf de
datum van de asielaanvraag). Pas 5 jaar na de asielaanvraag zal de verblijfskaart A in een
verblijfskaart B worden omgezet. Vluchtelingen die erkend zijn vóór 08/07/2016 krijgen nog wel
meteen een verblijfskaart B.
- Ze mogen werken zonder arbeidskaart.
Subsidiair beschermden
- Dit zijn vreemdelingen die van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
de subsidiaire beschermingsstatus hebben gekregen. De eerste 5 jaar is deze status tijdelijk. Als de
situatie in het herkomstland na 5 jaar nog niet voldoende veilig is, kan de verblijfsvergunning
opnieuw voor onbepaalde duur verlengd worden.
- Ze hebben een ‘elektronische vreemdelingenkaart A’ die 1 of 2 jaar geldig is. In eerste instantie
krijgen zij een vreemdelingenkaart die 1 jaar geldig is. Deze kaart kan tweemaal verlengd worden
met 2 jaar.
- Na 5 jaar krijgt een subsidiair beschermde een ‘elektronische vreemdelingenkaart B’ die 5 jaar geldig
is. Is de geldigheidstermijn van 5 jaar verstreken, dan krijgen ze een nieuwe vreemdelingenkaart B.
Ze mogen werken op voorwaarde dat ze een arbeidskaart C hebben. Na 5 jaar, wanneer ze in het
bezit zijn van een elektronische vreemdelingenkaart B, zijn ze vrijgesteld van een arbeidskaart om te
werken.
Asielzoekers in beroep
- Dit zijn asielzoekers van wie de asielaanvraag niet werd goedgekeurd door het Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en die hiertegen in beroep gingen.
- Ze hebben een ‘bijlage 35’ en mogen in België verblijven zolang hun beroep in behandeling is.
- Ze mogen werken op voorwaarde dat ze een arbeidskaart C hebben.

 Wat moet je als werkgever doen?
Werf je een vluchteling aan, dan is het belangrijk dat je vooraf 2 zaken checkt.
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Verblijft hij legaal in België of niet?
Hoe check je dit? Vraag naar zijn verblijfsvergunning en bekijk of de vervaldatum die er op staat nog niet
verstreken is.
Mag hij hier werken of niet?
Hoe check je dit?
-

Vraag naar zijn arbeidskaart C en bekijk of de vervaldatum die er op staat nog niet verstreken is.
Heeft de persoon nog geen arbeidskaart C, dan moet hij deze zelf aanvragen.
Let wel: gaat het om een erkende vluchteling met een elektronische vreemdelingenkaart A of B, of
gaat het om een subsidiair beschermde met een elektronische vreemdelingenkaart B van 5 jaar? Dan
hoeft hij geen arbeidskaart voor te leggen. Hij is een ‘erkend vluchteling’ of subsidiair beschermde
met onbeperkt verblijfsrecht en mag vrij werken in België.

Tip: neem een kopie van de verblijfsvergunning en arbeidskaart. Zo kan je deze documenten laten zien
aan de sociale inspectie als die langskomt.

 Hoe kom je als werkgever in contact met vluchtelingen?
Wil je een of meerdere vluchtelingen de kans geven om in je bedrijf aan de slag te gaan? De Vlaamse
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDAB zorgt ervoor dat werkzoekenden en
werkgevers elkaar vinden op de arbeidsmarkt . De VDAB kan je in contact brengen met geschikte
kandidaten. Ook werkgeversorganisaties zoals VOKA en Unizo nemen initiatieven zoals jobbeurzen om
contacten te leggen tussen werkzoekenden en werkgevers.
De VDAB organiseert samen met werkgevers een jobdag of infosessie voor vluchtelingen die op zoek zijn
naar werk. Op die manier kan een werkgever:
-

zijn bedrijf voorstellen;
zijn vacatures toelichten;
met hen kennismaken.

Interesse?
-

Lees de webpagina van de VDAB ‘Vluchtelingen aanwerven’.
Contacteer een VDAB-accountmanager in je provincie.
Wil je graag een jobdag of infosessie organiseren in meerdere provincies? Mail naar
jan.wilmots@vdab.be

 Leren op de werkplek
Heeft de vluchteling die je wil aanwerven nog niet de nodige vaardigheden? Dan kan je gebruikmaken
van de volgende leermogelijkheden.
Nederlands op de werkvloer
Heb je werknemers die niet voldoende Nederlands kennen? Dan is de opleiding Nederlands op de
werkvloer iets voor jou.
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Wat
Je anderstalige medewerkers krijgen geen theoretische lessen, maar oefenen hun Nederlands in
concrete werksituaties. Hebben ze bijvoorbeeld problemen om vragen van klanten te begrijpen, dan
doen ze eerst een rollenspel. Vervolgens helpen ze – samen met de instructeur – echte klanten. Op die
manier leren ze het Nederlands dat ze nodig hebben om hun job goed uit te voeren. Efficiënt en
resultaatgericht!
En er is meer. Ook de Nederlandstalige collega's en directe leidinggevenden worden erbij betrokken. Zij
leren hoe ze helder kunnen communiceren met de anderstalige medewerkers. Voorts ontdekken ze ook
op een ludieke manier de taboes en misverstanden die ze hebben.
Wil je een beter beeld krijgen van de VDAB-aanpak? Bekijk het filmpje.
Praktisch
De opleiding wordt op maat gemaakt.
-

-

De instructeur van de VDAB observeert je anderstalige medewerkers en gaat na in welke situaties er
problemen zijn. Bijvoorbeeld: ze begrijpen de veiligheidsinstructies niet, zijn niet in staat om
verslagen te maken, kunnen geen telefoongesprekken voeren met klanten, hebben
communicatieproblemen met andere werknemers...
Hij praat met de anderstalige medewerkers en met hun leidinggevenden en collega's.
Hij bepaalt op basis van zijn bevindingen met jou de doelstellingen en de cursusinhoud.

De lessen vinden plaats in je bedrijf.
-

-

Voor de anderstalige medewerkers:
o bij voorkeur twee keer per week en tijdens de werkuren. Op die manier is er een grotere
betrokkenheid en kunnen de medewerkers regelmatig oefenen;
o de duur van de opleiding hangt af van de cursusinhoud en het niveau van de werknemers.
Meestal wordt er gestart met 20 uur;
o de opleiding kan aan één anderstalige medewerker gegeven worden of aan kleine groepen
van maximaal 8 anderstalige personen.
Voor de Nederlandstalige collega's en directe leidinggevenden:
o zij krijgen les in groepjes van 4 tot 12;
o bij voorkeur twee à drie uur.

De prijs bedraagt 100 euro per lesuur, ongeacht hoeveel personen er deelnemen.
-

In deze prijs is alles inbegrepen: het ontwikkelen van cursusmateriaal, de verplaatsingen van de
instructeur, de evaluatie...
Ben je een kmo, dan krijg je een korting.
o Heb je minder dan 10 werknemers, dan betaal je 50% minder.
o Heb je tussen 10 en 25 werknemers, dan betaal je 25% minder.
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-

Werf je anderstalige werknemers aan via een IBO13? Dan krijgen je werknemers gratis een opleiding
Nederlands. Meer info over IBO voor anderstaligen.

Geïnteresseerd? Meer info over deze opleiding vind je in de opleidingendatabank van de VDAB.
-

Klik op ‘Praktisch + Inschrijven’ om de locaties te bekijken.
Als je bij de locatie van je keuze op ‘Bekijk detail’ klikt, kan je je inschrijven.

Heb je nog bijkomende vragen? Bel naar het gratis nummer van de VDAB 0800 30 700 (elke werkdag van
8 tot 19 uur).
Jobcoaching
Heb je een werknemer uit een kansengroep aangeworven en wil je graag dat hij zich goed voelt in je
bedrijf? Doe een beroep op jobcoaching. Een jobcoach begeleidt hem gratis gedurende de eerste 6
maanden van zijn tewerkstelling.
Wat
De jobcoach begeleidt je nieuwe werknemer tijdens de eerste 6 maanden van zijn tewerkstelling in jouw
bedrijf. Hij richt zich hierbij niet op technische vaardigheden, maar op z'n motivatie, werkattitude,
omgangsvormen en communicatieve vaardigheden.
Bovendien:
-

ondersteunt hij je bij het onthaal en de opvang van deze werknemer;
bevordert hij het diversiteitsdenken in jouw bedrijf;
is hij een neutraal aanspreekpunt en een vertrouwenspersoon, en
informeert hij je over tewerkstellingsmaatregelen zodat je kan besparen op de loonkosten.

Wil je nog een beter beeld krijgen? Bekijk het filmpje.
Wie
Een werknemer komt in aanmerking voor jobcoaching als hij aan een van de volgende voorwaarden
beantwoordt. Hij:
-

is van allochtone afkomst;
is 50 jaar of ouder;
heeft een arbeidshandicap;
is kortgeschoold (geen diploma hoger secundair onderwijs);
is een ex-gedetineerde; of
woont in het Brussels of Waals gewest.

Hoe?
Na een eerste verkennend gesprek maakt de jobcoach een overeenkomst op met een actieplan. Hierin
worden de belangrijkste werkpunten op een rijtje gezet.

13

IBO of individuele beroepsopleiding.
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De volgende maanden vinden er opvolgingsgesprekken plaats om de motivatie, werkattitudes,
communicatie en omgangsvormen van de nieuwe werknemer te verbeteren. Hierbij is er overleg met
jou, de werknemer in kwestie en zijn collega's.
Meer info?
Naast de VDAB zijn er ook nog heel wat andere organisaties die jobcoaching aanbieden. Op
www.jobentaalcoaching.be kan je een jobcoach zoeken in jouw buurt.
Lees de brochure jobcoaching.
Werkplekleren
Opleidingsstage
Wil je graag een van de VDAB-cursisten stage laten lopen in je bedrijf? Dat kan. Je hoeft de stagiair geen
loon te betalen en wie weet houd je er een nieuwe werknemer aan over.
Wat houdt het in?
Je biedt een werkzoekende die een opleiding volgt bij de VDAB of een onderwijspartner een stageplaats
aan zodat hij ervaring kan opdoen in een echte werkomgeving.
Je hoeft geen loon te betalen voor de stagiair. Hij behoudt het statuut van werkzoekende. Bovendien
betalen wij zijn verplaatsingsonkosten en verzekeren hem tegen arbeidsongevallen.
Wil je nog een beter beeld krijgen? Bekijk het filmpje.
Voor welke opleidingen zoekt de VDAB stageplaatsen?
Voor opleidingen die de VDAB organiseert. Een greep uit het aanbod:
-

carrossier en auto- en vrachtwagenmecanicien;
drukvoorbereider, drukker en drukafwerker;
hulpkok, hulpkelner, kok en kelner;
metselaar, dakdekker, schilder, vloerder, tegelzetter en stukadoor;
informaticus;
schoonmaker;
wever, breier, patroontekenaar en stikster;
vrachtwagenbestuurder, autobus- en autocarbestuurder en heftruckbestuurder;
magazijnier en taxibestuurder;
secretariaatsmedewerker en boekhouder;
verkoper.

Voor opleidingen die de VDAB samen met het onderwijs organiseert.
-

-

Dit zijn opleidingen van het niveau professionele bachelor (PBA), hoger beroepsonderwijs (HBO),
secundair na secundair (Se-n-Se), tweedekansonderwijs (TKO) en het 7de jaar beroepssecundair
onderwijs (BSO).
Bekijk de opleidingen.
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Interesse?
Wil je graag dat de VDAB een stagiair voor je zoekt?
-

-

Meld de VDAB welke stagiair je precies zoekt. Je kan dit op twee manieren doen:
o ben je geregistreerd voor Mijn VDAB? Log in en klik op ‘Meld een leerplek’. Daarna kan je het
takenpakket van de stagiair, de plaats van de tewerkstelling en de sollicitatieprocedure
beschrijven;
o ben je niet geregistreerd voor Mijn VDAB? Bel naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8u tot 19u).
Wanneer de VDAB jouw aanvraag ontvangen heeft, bekijkt de VDAB welke kandidaten in
aanmerking komen en stuurt ze naar jou door.
Heb je beslist wie je wil aannemen? Dan maakt de VDAB een afspraak met jou om de administratie
en voorwaarden te bespreken.

Instapstage
Wil je een jonge schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs een eerste werkervaring bezorgen?
Dan is een instapstage het middel. De jongere loopt gedurende 3 maanden stage in jouw bedrijf aan
voordelige voorwaarden.
Wat is een instapstage?
Een instapstage is een betaalde stage van 3 maanden voor jongeren die:
-

jonger zijn dan 25 jaar;
geen diploma middelbaar onderwijs hebben; en
al 6 maanden van hun beroepsinschakelingstijd achter de rug hebben.

Je betaalt de stagiair per maand een stagevergoeding van 200 euro (bij een voltijdse stage). Je moet hier
geen sociale bijdragen op betalen. De RVA op zijn beurt geeft de jongere per gewerkte dag een stageuitkering van 26,82 euro.

-

-

Wat doet de VDAB of een van zijn partners?
De ideale kandidaat zoeken.
Helpen met het organiseren van de stage.
Gedurende de stage de evolutie van de stagiair samen met jou opvolgen.
Wat doe jij?
Je maakt een opleidingsplan. Hierin lijst je op wat de taken zijn die je stagiair gaat doen en leg je uit
hoe je hem gaat begeleiden.
Je houdt de aanwezigheden van de stagiair bij.
Op het einde van de stageperiode van 3 maanden geef je een overzicht van de competenties die de
stagiair verworven heeft.

Ben je geïnteresseerd?
Meld de VDAB welke stagiair je precies zoekt. Je kan dit op twee manieren doen:
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-

-

ben je geregistreerd voor Mijn VDAB? Log in, klik op ‘Plaats een job’ en kies bij ‘Hoe wil je je vacature
ingeven?’ voor de optie ‘Ik wil een federale instapstage melden’. Daarna kan je het takenpakket van
de stagiair, de plaats van de tewerkstelling en de sollicitatieprocedure beschrijven;
ben je niet geregistreerd voor Mijn VDAB? Vul dan een online formulier in en beschrijf hierin het
takenpakket van de stagiair, de plaats van de tewerkstelling en de sollicitatieprocedure.

Wanneer de VDAB jouw aanvraag ontvangen heeft, bekijkt hij welke kandidaten in aanmerking komen
en stuurt ze naar jou door.
Heb je beslist wie je wil aannemen? Dan maakt de VDAB een afspraak met jou om het contract te
ondertekenen. Daarnaast bekijkt de VDAB samen met jou het opleidingsplan dat je hebt opgesteld. Om
je te helpen bij het opstellen van je opleidingsplan, bundelde de VDAB een aantal opleidingsplannen per
sector. Je kan deze als basis gebruiken.
BIO of beroepsinlevingsovereenkomst
Via een BIO of beroepsinlevingsovereenkomst kan je een kandidaat een betaalde stage aanbieden in je
bedrijf. Zo oefent hij extra vaardigheden en competenties in op de werkvloer.
Wat is een BIO?
De beroepsinlevingsovereenkomst verschaft een wettelijk kader om een kandidaat op vrijwillige basis
stage te laten lopen in je onderneming. Een beroepsinlevingsovereenkomst is geen
arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties
aangeleerd worden op de werkvloer.
Een beroepsinlevingsovereenkomst is pas geldig als je:
-

een opleidingsplan opstelt dat goedgekeurd wordt door de VDAB;
een schriftelijke overeenkomst sluit met de stagiair waarin je de doelstellingen en praktische
modaliteiten van de stage beschrijft. Meer info over de vereisten van de overeenkomst.

Wie?
Elke werkgever uit de profit- en non-profitsector kan een BIO sluiten met een kandidaat die via een
vrijwillige stage extra vaardigheden en competenties wil verwerven op de werkvloer. Deze kandidaat kan
een werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student of buitenlander zijn die in België mag werken.
Let wel:
-

je kan geen BIO sluiten met werknemers voor opleidingen die plaatsvinden in het kader van een
lopende arbeidsovereenkomst;
je kan geen BIO sluiten voor arbeidsprestaties van leerlingen, studenten en cursisten in het kader
van hun opleiding;
je kan geen BIO sluiten voor stages die voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep;
je kan geen BIO sluiten voor verplichte stages die leiden tot het behalen van een diploma of
getuigschrift.

Meer info over het toepassingsgebied.
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Hoe?
Je kan zelf een kandidaat zoeken of aan de VDAB vragen om een kandidaat voor jou te zoeken.
1. Heb je zelf een kandidaat gezocht? Vul het opleidingsplan in en mail het ten laatste de week vóór de
start van de BIO naar de VDAB-medewerker van jouw provincie. De medewerker neemt vervolgens
contact met je op.
- West-Vlaanderen: wim.seynaeve@vdab.be
- Antwerpen: kim.vandeput@vdab.be
- Oost-Vlaanderen: sofie.devos@vdab.be
- Limburg: ruddi.swinnen@vdab.be
- Vlaams-Brabant: els.blondeel@vdab.be
- Brussel: maria.vleminckx@vdab.be
Gebruik je liever een bestaand opleidingsplan als basis? Neem een kijkje in de databank van VDAB
met opleidingsplannen.
2. Wil je graag dat de VDAB een kandidaat voor je zoekt? Meld aan de VDAB welke kandidaat je precies
zoekt. Je kan dit op twee manieren doen:
- ben je geregistreerd voor Mijn VDAB? Log in en klik op ‘Meld een leerplek’. Daarna kan je het
takenpakket van de kandidaat, de plaats van de tewerkstelling en de sollicitatieprocedure
beschrijven;
- ben je niet geregistreerd voor Mijn VDAB? Bel naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8u tot 19u).
Wanneer de VDAB jouw aanvraag ontvangen heeft, bekijkt de VDAB welke kandidaten in aanmerking
komen en stuurt hij ze naar jou door.
Heb je beslist wie je wil aannemen? Dan maakt de VDAB een afspraak met jou om de administratie
en voorwaarden te bespreken.
IBO of individuele beroepsopleiding
Vind je geen geschikte kandidaat voor een vacature? Dan maak je hem gewoon zelf! Via een individuele
beroepsopleiding (IBO) vorm je zelf je ideale werknemer door hem gericht en op maat op te leiden.

-

Wat is IBO?
Je leidt met de hulp van de VDAB een werkzoekende op in je bedrijf gedurende 1 à 6 maanden.
Je stelt een opleidingsplan op en leert hem de competenties die nodig zijn om de job goed uit te
oefenen.
Tijdens de IBO betaal je geen loon of RSZ, enkel een productiviteitspremie.
Na de IBO werf je de werkzoekende aan met een contract van onbepaalde duur. Onder bepaalde
voorwaarden is ook een contract van bepaalde duur mogelijk. Namelijk als je kan aantonen dat je in
je aanwervingsbeleid regelmatig met contracten van bepaalde duur werkt.

Troeven
IBO bevat heel wat voordelen. Bekijk de VDAB-film waarin werkgevers getuigen of lees de online
infosessie van de VDAB.
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Ben je een werkgever uit de audiovisuele sector? Enkele getuigen vertellen over het nut van IBO.
Wie?
Je kan zelf een kandidaat zoeken voor een IBO of aan de VDAB vragen om je hierbij te helpen. Een
kandidaat moet aan drie voorwaarden beantwoorden om in aanmerking te komen:
-

hij is ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB;
hij heeft zijn vorige job niet opgezegd om met een IBO te starten;
hij heeft nog niet eerder in jouw bedrijf gewerkt. Let wel:
o hij mag wel een korte periode bij jou gewerkt hebben als uitzendkracht, namelijk 10
werkdagen in een 5-dagenstelsel of 12 werkdagen in een 6-dagenstelsel;
o hij mag wel als jobstudent in je bedrijf gewerkt hebben. Voorwaarde is wel dat hij tijdens de
IBO nog competenties moet aanleren of bijschaven.

Kies je voor een kandidaat die tot een kansengroep behoort? Dan kom je in aanmerking voor een
gespecialiseerde IBO die nóg voordeliger is.
Hoe?
Je kan zelf een kandidaat zoeken of aan de VDAB vragen om een kandidaat voor jou te zoeken.
1. Heb je zelf een kandidaat gevonden? Dien een aanvraag in bij de VDAB. Je kan dit op drie manieren
doen:
- via een online aanvraagformulier;
- telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8u tot 19u);
- in een VDAB-kantoor.
2. Wil je graag dat de VDAB een kandidaat voor je zoekt?
- Meld de VDAB welke kandidaat je precies zoekt. Je kan dit op twee manieren doen:
o ben je geregistreerd voor Mijn VDAB? Log in, klik op ‘Meld een vacature’ en vink aan dat
je ook openstaat voor IBO. Daarna kan je het takenpakket van de kandidaat, de plaats
van de tewerkstelling en de sollicitatieprocedure beschrijven;
o ben je niet geregistreerd voor Mijn VDAB? Bel naar 0800 30 700 (elke werkdag van 8u
tot 19u).
- Wanneer de VDAB je aanvraag ontvangen heeft, bekijkt de VDAB welke kandidaten in
aanmerking komen en stuurt ze naar jou door.
Nadien neemt een van de IBO-consulenten contact met je op om de administratie en voorwaarden te
bespreken. Daarnaast bekijkt hij samen met jou het opleidingsplan dat je hebt opgesteld. Om je te
helpen bij het opstellen van je opleidingsplan, bundelde de VDAB een aantal opleidingsplannen per
sector. Je kan deze als basis gebruiken.
Opgelet: ligt je bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Mail dan naar ibo.brussel@vdab.be of bel
02 235 18 82.
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15. EN TANT QU’EMPLOYEUR, QUE DOIS-JE SAVOIR SI JE VEUX
RECRUTER UN PRIMO-ARRIVANT EN WALLONIE ?

RÉSUMÉ
La distinction entre un demandeur d’asile, un réfugié reconnu et un bénéficiaire de la protection
subsidiaire :
- Un demandeur d’asile est un étranger dont la demande d'asile est à l’examen auprès des autorités
belges compétentes.
- Un réfugié reconnu est un demandeur d’asile dont la demande est approuvée par les autorités
belges. Suite à cette reconnaissance, le réfugié a droit à un séjour d’une durée illimitée en
Belgique.
- Le bénéficiaire de la protection subsidiaire se voit reconnaître un droit à un séjour d’une durée
limitée en Belgique. À l’expiration d’une période de 5 ans, son droit de séjour devient illimité.
Les différents types de documents d’identification :
- Un demandeur d’asile possède une attestation d’immatriculation modèle A en cours de validité
(ou ‘annexe 35’ autorisant le ressortissant étranger à rester sur le territoire belge jusqu’à ce qu’il
soit statué sur le recours judiciaire introduit contre une décision défavorable de séjour).
Depuis 07/08/2016 les réfugiés reconnus reçoivent une carte électronique pour étrangers A à 5
ans (à compter de la date de la demande d'asile). Seulement 5 ans après la demande d'asile la
carte électronique pour étrangers A sera convertie en une carte électronique pour étrangers B.
Les réfugiés qui ont été reconnus avant 07/08/2016 obtiennent une carte électronique pour
étrangers B.
- Le bénéficiaire de la protection subsidiaire est mis en possession d’un certificat d’inscription dans
les registres de la population, modèle A ou B.
Les droits sociaux :
- Pour un demandeur d’asile, les droits sociaux se limitent à l’accueil, à l’aide financière et
matérielle et à la possibilité d’emploi (à partir de quatre mois après la demande d’asile).
- Les réfugiés reconnus ont les mêmes droits sociaux que les Belges : par ex. droit à l’intégration
sociale (revenu d’intégration et emploi), allocations familiales garanties, allocations pour personne
handicapée, garantie de revenu pour les travailleurs âgés …
- Les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont des droits de sécurité sociale, mais ils n’ont pas
tout à fait les mêmes droits d’assistance sociale. Ils ont droit à l’aide financière (services sociaux),
aux allocations familiales garanties et à la garantie de revenu pour les travailleurs âgés.
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Possibilités de travail :
- Les demandeurs d’asile peuvent travailler à partir de quatre mois après leur demande d’asile : ils
peuvent recevoir un permis de travail de type C et peuvent travailler aussi longtemps que la
procédure de demande d’asile est en cours.
- Le réfugié en possession de sa carte électronique pour étrangers A ou B en cours de validité est
dispensé de permis de travail.
- Un bénéficiaire de la protection subsidiaire peut recevoir un permis de travail modèle C lié au
motif du séjour, ici le bénéfice de la protection subsidiaire. Après 5 ans, si le bénéficiaire de la
protection subsidiaire est en possession d'une carte électronique pour étrangers B, il est dispensé
d’un permis de travail.
Soutien et accompagnement du Forem
Si vous voulez employer des demandeurs d’asile, des réfugiés et des bénéficiaires de la protection
subsidiaire, vous pouvez compter sur le même service de la part du Forem que les autres nouveaux
arrivants sur le marché du travail :
- Le Plan Formation Insertion (PFI) permet à l’employeur de proposer à une personne inscrite
comme demandeur d’emploi inoccupé une formation sur mesure en fonction de ses besoins
spécifiques pour pourvoir un poste vacant, tout en bénéficiant d’un coût salarial réduit durant la
période de formation.
- Les Chèques-Formation permettent à une entreprise de former ses travailleurs en faisant appel,
via une intervention financière de la Wallonie, à certains opérateurs de formation agréés. Par ce
biais, seuls les domaines de formation liés au poste de travail sont autorisés.
- Les APE (Aide à la Promotion de l’Emploi) ont pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi des
demandeurs d’emploi inoccupés depuis minimum un jour et de les maintenir en emploi (les
contrats APE sont souvent des contrats à durée indéterminée).
- SESAM est une aide à l’emploi pour le secteur d’activités marchand et qui vient combler le vide
qui existe depuis la suppression du régime d’aides à la promotion de l’emploi (APE) spécifique au
secteur marchand.
- Le PTP (Programme de Transition Professionnelle) permet aux demandeurs d’emploi d’acquérir
une expérience, assortie d’une formation obligatoire pendant le temps de travail. Ainsi la
personne développe ou actualise des compétences techniques et acquiert une expérience
professionnelle transférable dans un autre emploi.
- Le plan Airbag est une source de financement pour une activité d’indépendant dans sa phase de
démarrage.
- Le Crédit adaptation, qui s’adresse à toutes les entreprises de toute taille et de tout secteur (à
l’exception des ASBL) ayant au moins un siège en Wallonie de langue française, vise à soutenir ces
dernières dans l’organisation interne de formations spécifiques de leurs travailleurs.
- Le Plan ACTIVA : dans le cadre de ce plan, l’employeur bénéficie par trimestre d’une réduction
ONSS de 400, de 1.000 ou de 1.500 EUR selon l’âge et la durée d’inscription du demandeur
d’emploi.
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 Le Forem
Le Forem est le service public de l’emploi et de la formation professionnelle en Wallonie. Son coeur de
métier : l'insertion des demandeurs d'emploi sur le marché du travail, dans une perspective d'emploi
durable et de qualité, ainsi que la satisfaction des besoins des employeurs et de leurs offres d'emploi.
Le Forem met tout en œuvre afin de faciliter le parcours d’insertion professionnelle des personnes
étrangères hors Union européenne, dont les réfugiés.
Concrètement, que propose le Forem aux étrangers hors Union européenne ?

 Inscription comme demandeur d’emploi.
Les personnes étrangères hors Union européenne sont invitées à s’inscrire comme demandeur d’emploi
afin de pouvoir bénéficier de l’intégralité de l’offre de Service du Forem. Cette inscription requiert
l’enregistrement d’une série d’informations dans la base de données de l’Office, telles que : les noms,
prénom, date de naissance, expériences professionnelles, compétences acquises, etc. Si nécessaire, c’est
aussi lors de cette prestation que les documents de demande de permis de travail sont remis à
l’intéressé (condition : que la personne séjourne depuis 4 mois dans le pays).
Le Forem introduira le document de demande de permis de travail, dûment complété par l’intéressé,
auprès du Service des permis de travail de la Région wallonne.
L’inscription des personnes étrangères hors Union européenne comme demandeurs d’emploi peut
s’effectuer de deux manières : en service individuel ou en service collectif.
-

-

Service individuel. Si une personne étrangère hors Union européenne arrive dans un bureau du
Forem pour s’inscrire comme demandeur d’emploi, elle sera inscrite comme tout autre demandeur
d’emploi. Si cette personne ne parle pas le français, elle sera dirigée vers un conseiller qui maîtrise
l’anglais où, si elle le préfère, elle aura la possibilité de transmettre ces informations ultérieurement
via un formulaire « Inscription comme demandeur d’emploi » (en français ou en anglais), lui laissant
ainsi le temps de se faire aider pour le compéter : famille, ami, travailleur social du centre dans
lequel il séjourne, association qui l’accompagne, etc. Il est alors demandé à ces personnes de
retourner ce formulaire dûment complété dans les 8 jours.
Service collectif. Des agents du Forem se rendent proactivement chez les partenaires (Centres
Régionaux d’Intégration, CPAS, etc.) pour présenter les activités de l’Office et donner aux personnes
étrangères hors Union européenne la possibilité de s’inscrire comme demandeurs d’emploi (via le
formulaire).

 Accompagnement de personnes étrangères hors Union européenne
Dès qu’une personne étrangère est inscrite comme demandeuse d’emploi, son dossier est analysé par
une équipe spécialement dédicacée à cette tâche : Quelles sont les compétences qu’elle possède déjà ;
Quelles sont ses expériences professionnelles ? ; A-t-elle fait des études et/ou suivi des formations ? ; Si
oui, lesquelles ?, etc. Si le dossier est incomplet, cette équipe prend contact avec la personne concernée
et/ou les partenaires qui l’accompagnent pour, le cas échéant, compléter son dossier.
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Sur base des informations recueillies, différentes offres de services peuvent être proposées :
-

-

Si les compétences acquises par la personne étrangère hors Union européenne sont exploitables sur
notre marché du travail, elle pourrait se voir proposer des offres d’emploi ;
Si la personne étrangère hors Union européenne détient peu de compétences et/ou détient des
compétences qui ne sont pas en lien avec notre réalité économique, des prestations lui permettant
de s’immerger dans notre réalité économique seront proposées : un stage d’observation en
entreprise ou des essais-métiers (modules qui permettent à des demandeurs d’emploi de tester 3
métiers différents en 3 semaines). Elle pourra également suivre des formations en langue ou une
formation qualifiante au besoin.
Si la personne n’a aucune compétence acquise et/ou que ses compétences ne sont pas ‘détectables’
car les expériences professionnelles passées ne font partie de notre réalité économique, un
accompagnement avec un conseiller sera proposé (avec un interprète au besoin). La personne sera
alors rencontrée plusieurs fois et, ensemble, conseiller et demandeur d’emploi construiront un
projet professionnel visant une insertion rapide sur le marché du travail.

 Les outils d’évaluation
Les outils d’évaluation disponibles au Forem permettent de confirmer ou valider les compétences
identifiées chez les migrants lors de l’analyse de leur dossier et/ou l’entretien de bilan.
a) Évaluation des métiers
L’auto-positionnement
L’auto-positionnement est un outil propre au Forem. Il consiste en une auto-évaluation du niveau de
maîtrise des activités-cœur d’un métier.
Le QPM
Le QPM est un outil utilisé par les conseillers du Forem pour leur permettre d’estimer la présence chez le
demandeur d’emploi de compétences/atouts nécessaires pour réaliser l’activité professionnelle visée. Il
s’utilise en entretien.
Le screening
Participer à un screening, c'est prendre la mesure de ses compétences.
Le screening permet de faire le point sur les compétences dans un domaine particulier. Il permet
également de savoir si une formation complémentaire pour le métier visé est nécessaire.
Le screening est un outil d’identification des compétences. Il a pour but de donner une meilleure vision
des compétences pour un métier.
Le screening peut aider, entre autres, dans la recherche d’emploi, à construire un parcours de formation
personnalisé, à préparer une validation des compétences, etc.
À ne pas confondre !
Le screening n’est ni un examen, ni un diplôme, ni une validation des compétences !
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Comment se déroule un screening ?
Au moment de l’accueil, le demandeur d'emploi est reçu par un formateur du domaine ou métier
concerné. Celui-ci fera le point avec lui sur son parcours d'études, de formations, d’expériences
professionnelles.
L'usager répondra ensuite à un questionnaire technique portant sur le métier. Ce questionnaire est
informatisé. Le formateur sera présent pour accompagner les personnes en difficulté face à cet outil.
Un entretien individuel clôture le dispositif : les résultats sont communiqués directement et différentes
pistes d’actions sont proposées afin d’optimiser les chances d’insertion.
Des séances de screening sont programmées tous les mois par le service clientèle de la formation. Vous
les trouvez actuellement via le sharepoint et prochainement via FORMAPASS.
Le CECAF
Le Certificat de compétences acquises en formation (CeCAF)
Pour plusieurs formations "métier", il est possible d’obtenir un certificat de compétences acquises en
formation, c’est-à-dire une reconnaissance officielle de vos compétences au terme de la formation.
Qu’est-ce que le certificat de compétences acquises en formation (CeCAF) ?
Un document qui :
-

atteste de la réussite d’épreuves pratiques, représentatives de situations de travail correspondant
aux standards actuels du métier et définis par les secteurs professionnels ;
reconnaît officiellement les compétences acquises au terme de la formation ;
précise et détaille les compétences associées à un métier ;
est reconnu et délivré par les opérateurs publics de formation wallons et bruxellois : le Forem,
IFAPME, SFPME et Bruxelles Formation ;
répond aux recommandations européennes pour l’enseignement et la formation professionnelle. Il
est utilisable au-delà de nos frontières.

Ce certificat permet au demandeur d’emploi de valoriser ses compétences professionnelles :
-

auprès d’un employeur en lui fournissant la garantie de ses compétences ;
auprès d’un établissement d’enseignement ou d’un organisme de formation pour bénéficier de
certaines dispenses ;
dans le cadre d’une mobilité à l’étranger. Dans ce cas, il faut y joindre le supplément au certificat
Europass ;
auprès du service public de l’emploi de sa région pour enrichir son dossier ;
auprès de l’organisme de paiement afin de bénéficier des allocations d’insertion avant l’âge de 21
ans.
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La validation des compétences
Le demandeur d’emploi peut faire reconnaître ses compétences de façon officielle via un Titre de
compétences.
Pour obtenir un tel Titre, il doit faire la démonstration de sa maîtrise des gestes du métier en passant un
test pratique en situation professionnelle dans l’un des centres agréés. C’est simple, gratuit et gratifiant !
Un Titre de compétences permettra de :
-

trouver un travail plus rapidement et plus facilement ;
disposer d’un document officiel prouvant sa capacité à exercer un métier ;
alléger son parcours de formation en obtenant des dispenses.

Pour faire valider ses compétences, le demandeur d’emploi bénéficie d’une démarche simple :
-

-

Il détermine le métier et le(s) Titres(s) de compétence qui correspondent à son expérience et prend
contact avec le centre de validation qui lui convient.
Après une phase d’information et de guidance, il passe un test pratique. Ici pas de théorie : l’épreuve
est une mise en situation professionnelle et est évaluée par des gens de terrain qui comprennent le
métier.
Si le test est réussi, un Titre de compétence est délivré.

Les Titres de compétence sont déjà disponibles pour de nombreux métiers.
Valider ses compétences, c’est une démarche toujours volontaire, gratuite et strictement confidentielle.
b) Évaluation de la connaissance des langues
Questionnaire de positionnement linguistique (QPL)
Il s’agit d’un outil d’auto-positionnement rapide en ligne pour évaluer les connaissances linguistiques du
demandeur d’emploi.
Cet outil fournit une donnée à valeur déclarative (à ne pas confondre avec une donnée de niveau
linguistique à valeur certificative de type ‘visa langues’) selon une expression de niveau en conformité
avec l’échelle européenne. Il permettra uniquement au demandeur d’emploi d'estimer son niveau.
Comment ça marche ?
Le demandeur d’emploi répond à quelques questions telles que « Pouvez-vous utiliser la langue de façon
efficace et souple dans la vie sociale, professionnelle ou académique ? ».
Une fois le questionnaire rempli, il obtient un niveau (A0, A1, A2, B1, B2, C1 ou C2) dans la langue
choisie, selon l'échelle européenne de compétence.
Les avantages :
-

Situer ses compétences sur une base solide : l'échelle européenne de référence
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-

Obtenir une description des compétences caractérisant son niveau
Affiner son regard sur ses capacités
Disposer d'une estimation de son niveau à indiquer sur un CV et sur une lettre de motivation

https://www.leforem.be/particuliers/formations-langues-evaluer-niveau.html
Test ELAO
Le Forem propose également de tester le niveau en langues du demandeur d’emploi sur la base d’un test
écrit informatisé, suivi d’une interview dans un centre de formation. Le niveau obtenu sera directement
communiqué.
Sur la base de ce niveau et des besoins professionnels, le Forem propose un parcours de formation
approprié ou un conseil d'apprentissage en vue d'améliorer les compétences linguistiques.
Le Forem soutient le demandeur dans son parcours de formation :
-

Après chaque module suivi, il identifie les progrès réalisés.
Il conseille tout au long du parcours de formation. Au terme, il remet un visa Langues, attestant du
niveau sur l’échelle européenne de référence pour les langues.

 La formation linguistique
Modules de langues organisés dans un centre de formation
Le Forem organise des modules de langues intensifs en anglais, néerlandais ou allemand à partir d’un
niveau débutant.
Des tables de conversation sont également organisées dans les différentes langues enseignées.
L’offre de formation en français langue étrangère :
Actuellement, l’offre de formation du Forem en français langue étrangère (FLE) commence au niveau A2
et se poursuit par des perfectionnements. Les niveaux « débutant » sont quant à eux pris en charge par
différents opérateurs de formation FLE, mais l’Office peut néanmoins déployer une réponse en cas de
besoin.
-

-

-

-

Français langue étrangère : accompagnement et diagnostic (test de positionnement ELAO,
notamment dans le cadre de la demande de nationalité belge).
Communication en français pour niveau A2
Objectifs : comprendre les points essentiels d’une discussion, réagir dans la plupart des
situations et s’exprimer oralement et par écrit, de manière simple et cohérente.
Grammaire et enrichissement de son vocabulaire pour niveau A2
Objectifs : s’exprimer à l’oral et à l’écrit, en utilisant des structures simples et correctes et un
vocabulaire suffisant pour interagir dans des échanges courants.
Communication en français pour niveau B1
Objectifs : comprendre les points essentiels de messages complexes, réagir dans la plupart des
situations et s’exprimer oralement et par écrit, de manière spontanée et aisée.
Perfectionnement à l’écrit en français pour niveau B1
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-

-

Objectifs : s’exprimer par écrit, de manière structurée et aisée, en contexte professionnel.
Table de conversation pour niveau A2
Objectifs : comprendre les points essentiels d’une discussion, réagir dans la plupart des
situations et s’exprimer oralement de manière simple et cohérente.
Table d’écriture pour niveau B1
Objectifs : écrire des messages articulés simplement, sur une gamme de sujets variés.
Français Wallangues (niveaux A2 et +) en blended ou formation à distance : module en
développement, collaboration à renforcer avec Wallangues.
TRÈFLE : Techniques de Recherche d’Emploi et Français Langue Etrangère
Objectifs : chercher un emploi de manière autonome, en ayant une bonne connaissance du
marché de l’emploi en Belgique. Le candidat aura élaboré les outils, CV et lettre de motivation,
pour répondre à des offres d’emploi. De plus, il aura acquis une bonne maîtrise de la langue
française qui lui permettra de participer à des entretiens d’embauche.

Formation à distance
Le Forem collabore activement avec le projet Wallangues. Il s’agit d’une initiative de la Wallonie
permettant à tous ses résidents, de plus de 18 ans, de se former en néerlandais, anglais, français et
allemand gratuitement et simplement.
Wallangues offre au demandeur d’emploi la possibilité d'apprendre une ou plusieurs langues ou d'en
approfondir la connaissance, où il veut, quand il veut, depuis n'importe quel ordinateur connecté à
Internet. Les cours sont accessibles depuis une plateforme d'auto-apprentissage (e-learning).
Wallangues propose une approche pédagogique unique, dynamique et interactive, permettant une
progression efficace à tous les niveaux. Les cours proposés sont multimédias, interactifs et basés sur des
situations authentiques de la vie quotidienne et professionnelle.
Le Forem propose aux demandeurs d’emploi un suivi, une aide personnalisée à l’apprentissage et des
mises en situation pratique.
Stages et immersions linguistiques
Immersions linguistiques en école de langue et en entreprise en néerlandais, anglais, allemand :
-

Immersions de 3 semaines en école de langues en Europe (pays ou régions dont la langue cible est la
langue nationale)
Immersions de 10 semaines en entreprise en Flandre, Congo, Malte, Irlande
Immersions de 12 semaines en école (2 sem.) et entreprise (10 sem.) en Irlande et à Malte
Immersions de 12 semaines en entreprise dans un pays émergent BRIC (Brésil-Russie-Inde-Chine)

Des formations préparatoires sont également organisées dans les centres Forem en Wallonie (modules
‘langue’, ‘affaires’, ‘présentation à l’employeur’, ‘entreprise virtuelle’, tables de conversation).
Pour plus d’information sur la formation linguistique au Forem :
https://www.leforem.be/particuliers/formations-langues.html
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 La formation qualifiante
Toute personne inscrite au Forem comme demandeur d’emploi et domiciliée en Wallonie peut suivre
une formation au Forem. Donc aussi les personnes étrangères répondant aux conditions.
L’accès aux formations est lié à certains prérequis, parmi lesquels une connaissance suffisante du
français.
Une remédiation peut être organisée le cas échéant.
Le demandeur d’emploi reçoit, durant la formation, une indemnité horaire ainsi qu’une indemnité pour
frais de déplacement et, éventuellement, pour frais de garde d’enfant.
Le catalogue des formations qualifiantes organisées par le Forem ou par ses partenaires est consultable,
comme la liste des prestations d’aide à l’insertion, sur le site du Forem.
Le catalogue Formapass propose, partout en Wallonie, plus de 5.000 offres de formation et prestations
d’insertion socioprofessionnelle :
https://www.leforem.be/FORMAPass/catalogue-des-formations-insertions.html

 Les services aux entreprises
De manière générale, quel service le Forem offre-t-il aux entreprises ?
Le Forem apporte son aide et son expertise aux entreprises pour :
-

recruter un nouveau collaborateur ;
développer et valider les compétences de leur personnel ;
les faire bénéficier d’aides à l’emploi et à la formation ;
repérer les talents.

En matière de recrutement de personnel, le rôle du conseiller « entreprises » est d’épauler les
entreprises dans l’analyse et la formulation de leurs offres d’emploi, en cohérence avec le marché. La
gestion d’une offre d’emploi recouvre une série de prestations : l’analyse de la demande et du besoin, la
formulation de l’offre, la stratégie de diffusion, les transmissions individuelles, le suivi de l’offre.
En 2015, 192.405 d’offres d’emploi ont été gérées avec un taux de satisfaction de 91%.
Au niveau des aides à l’emploi et à la formation, le Forem informe, conseille et accompagne les
entreprises dans leurs démarches. Elles bénéficient ainsi de conseils et d’un suivi personnalisé avec un
interlocuteur privilégié.
Quelques chiffres :
-

En 2015, 656 titres de validation de compétences ont été délivrés
33.193 travailleurs ont été formés en 2015 dans les centres du Forem
89% des employeurs recommandent volontiers le Forem
40.000 entreprises collaborent avec le Forem
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La Direction unique employeurs
Conformément aux engagements pris dans son Contrat de gestion 2011 – 2016, le Forem a mis en place
un guichet unique pour les entreprises. Soucieux de soutenir la compétitivité des entreprises wallonnes,
la relance économique et dès lors l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi, le Forem
organise ses missions à l’égard des entreprises dans un cadre recentré sur la satisfaction de leurs besoins
de recrutement. L’ambition est en outre de simplifier le parcours des employeurs en rationalisant le
nombre d’interlocuteurs avec lesquels ils peuvent être en relation pour l’ensemble de l’offre de services
du Forem et de développer une relation personnalisée et durable avec chacun d’entre eux. Ainsi, pour
gérer les contacts entrants et sortants avec les employeurs, le Forem déploie une première ligne, porte
d’entrée privilégiée des entreprises, qui est constituée de conseillers « entreprises ».
Chaque conseiller gère aujourd’hui un groupe d'entreprises qui constituent son « portefeuille », organisé
selon une logique d’affectation par domaines/secteurs d’activités. De par cette organisation, il connaît
spécifiquement le secteur et les métiers de ses clients. Cela lui permet d’appréhender et d’analyser
finement leurs besoins en vue de leur apporter une réponse complète et adaptée.
Ce conseiller généraliste en première ligne peut lui-même faire appel à des spécialistes en deuxième
ligne pour des prestations plus spécifiques (par exemple, pour la mise en œuvre d’un dispositif public
d’aide à la formation et la gestion des démarches afférentes).
L’enjeu dans cette nouvelle organisation est de clarifier ce que peuvent attendre les entreprises du
Forem et de simplifier leur parcours. Aussi, les processus et les outils de travail sont adaptés en
conséquence, de sorte que les clients « entreprises » n’aient pas à réitérer leur demande à plusieurs
endroits et que l’information sur la relation « client » soit partagée entre ses interlocuteurs au sein du
Forem. À cet égard, un investissement technologique conséquent a été consenti afin de soutenir ce
partage d'information sur la relation « client ». Une interface unique (Dossier unique employeurs)
permet d'alimenter, d'agréger et de consulter l'historique « clients », reflétant l'ensemble des
interactions que chaque entreprise a avec le Forem, quel que soit le type de prestation dont elle a
bénéficié.
L’offre de services proposés, en première ligne, aux entreprises est gratuite et consiste à :
-

-

les soutenir dans le recrutement de nouveaux collaborateurs (gestion et diffusion des offres
d’emploi sur un ensemble de canaux adaptés, mise en relation avec la réserve de main-d’œuvre
disponible) ;
les faire bénéficier d’aides à l’emploi et à la formation (conseil et guidance) ;
développer et valider les compétences de leur personnel ;
repérer des talents : proposer des stagiaires formés et des demandeurs d’emploi accompagnés,
repérer des candidatures appropriées par des processus de présélection. Ce point concerne aussi
l'accueil de stagiaires et de demandeurs d'emploi en entreprise (stages de mise en situation
professionnelle, formation en alternance), permettant ainsi aux entreprises de devenir activement
partenaires dans le développement de talents.
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Concrètement, cette offre de services est portée par des équipes de conseillers « entreprises » situés
dans différents sites d’implantation du Forem répartis sur l’ensemble du territoire wallon.
Au vu des ambitions quantitatives et qualitatives associées à l'amélioration de l'offre de services aux
entreprises, il importait de concilier leur atteinte aux potentialités offertes par les évolutions
technologiques et aux contraintes budgétaires du Forem. Dès lors, afin de permettre aux conseillers de
davantage se consacrer à des prestations à plus haute valeur ajoutée (conseils sur mesure, offre de
services intégrée, stratégie de diffusion des offres d'emploi adaptée aux profils recherchés,
présélections, promotion de stagiaires, etc.), une logique ‘multicanal’ est mise en place. Ainsi, certaines
prestations plus génériques (primo-identification d'une nouvelle entreprise cliente dans le Dossier
unique, information généraliste sur un dispositif d'aide, introduction d'une demande d'aide, etc.) sont
aujourd'hui progressivement prises en charge par deux autres canaux complémentaires de distribution
de l'offre de services : le site internet du Forem et son centre de contacts. Le conseiller reste bien sûr
toujours joignable.
Ce projet a été déployé progressivement sur le territoire wallon. Au terme d’une expérience menée sur
une région pilote en 2013 et évaluée positivement par les entreprises contactées, le processus de
généralisation de ce guichet unique a démarré. Ainsi, l’offre de services est maintenant effective sur une
bonne moitié de la Wallonie. Le déploiement sur le reste du territoire est en cours de finalisation et
devrait être totalement abouti fin 2016.
L’accueil par les entreprises est très favorable. Les résultats de la dernière enquête de satisfaction menée
fin 2014 indiquent un taux de satisfaction de 77%. Par ailleurs, 87% des entreprises utilisatrices
recommanderaient les services du Forem à une autre entreprise.
Autant de raisons à résolument continuer sur cette lancée, en améliorant toujours plus les services aux
entreprises. Le prochain contrat de gestion du Forem y veillera tout particulièrement.

 Les aides à l’emploi et à la formation gérées par le Forem
Le Plan Formation Insertion (PFI)
Le PFI permet à l’employeur de proposer à une personne inscrite comme demandeur d’emploi inoccupé
une formation sur mesure en fonction de ses besoins spécifiques pour pourvoir un poste vacant, tout en
bénéficiant d’un coût salarial réduit durant la période de formation. En contrepartie, l’entreprise
s’engage à maintenir le stagiaire sous contrat de travail pour une durée au moins égale à celle de la
formation.
Toutes les entreprises privées ayant leur siège d’exploitation en Wallonie de langue française, y compris
les professions libérales, les indépendants et les associations non commerciales de type ASBL sont
concernés par cette mesure.
Toutes les formations sont acceptées pourvu qu’elles visent à mettre en adéquation les capacités du
stagiaire et les besoins de l’entreprise. Le Forem assure un suivi individualisé pendant la formation, dont
la durée varie entre 4 et 26 semaines (52 semaines pour le « PFI Jeunes »).

Tweede herziene versie – mei 2017

58

Quels sont les avantages pour l’entreprise ?
- Un programme de formation sur mesure réalisé avec la collaboration du Forem ;
- Un coût allégé pour l’entreprise : pendant le PFI, l’entreprise verse au stagiaire une prime
progressive qui correspond à la différence entre la rémunération imposable de la profession qu’il
apprend et ses revenus actuels (allocations de chômage ou autres). À la fin du PFI, lorsque le
stagiaire est engagé sous contrat de travail, l’employeur peut éventuellement bénéficier d’aides
publiques.
Quels sont les avantages pour le stagiaire ?
Une situation financière intéressante : maintien de l’allocation de chômage/d’insertion ou du revenu
d’intégration sociale, ou versement d’une indemnité de compensation par le Forem. S’ajoutent à cela
une prime d’encouragement versée par l’entreprise ainsi qu’une intervention à charge du Forem dans les
frais de déplacement si ceux-ci excèdent 5 km.
Quels sont les résultats ?
En 2014, 7.264 demandeurs d’emploi ont été formés en entreprise.
Un suivi est-il prévu ?
Durant l’exécution du contrat PFI, le Forem mène trois évaluations du déroulement de la formation. Des
mesures additionnelles ont également été mises en œuvre pour sécuriser le dispositif et éviter les
risques de fraude dans le cadre de sa mise en œuvre.
Les Chèques-Formation
Les Chèques-Formation permettent à une entreprise de former ses travailleurs en faisant appel, via une
intervention financière de la Wallonie, à certains opérateurs de formation agréés. Par ce biais, seuls les
domaines de formation liés au poste de travail sont autorisés.
Un Chèque-Formation correspond à une heure de formation par travailleur. L’entreprise l’achète 15 EUR
pour une valeur faciale de 30 EUR. Les chèques formation s’adressent :
-

aux PME ayant un siège d’activités en Wallonie de langue française,
aux indépendants à titre principal, à titre complémentaire ou aux conjoints aidants.

Quelles sont les conditions à remplir par l’entreprise pour bénéficier de ces chèques ?
Le Chèque-Formation est accessible à toute personne physique, toute personne morale sous forme de
société commerciale et tout groupement d’intérêt économique. Sont exclues les associations sans but
lucratif (ASBL) et les personnes morales de droit public.
Pour accéder au dispositif, l’entreprise doit remplir 4 conditions :
-

posséder un siège principal d’activités situé en Wallonie de langue française ;
compter au maximum 250 travailleurs ETP déclarés à l’ONSS OU être un indépendant ;
son chiffre d’affaires doit s’élever à maximum 50 millions EUR OU son total du bilan financier, être
inférieur à 43 millions EUR ;
être autonome.
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Quelles sont les conditions à remplir par le travailleur pour bénéficier de ces chèques ?
Les formations agréées sont accessibles aux travailleurs, aux intérimaires, aux indépendants et à leurs
conjoints aidants.
À quelles conditions un opérateur peut-il être agréé ?
Pour être agréé, un opérateur de formation doit :
-

-

-

-

compléter un dossier de demande d’enregistrement comprenant un volet administratif et un
volet pédagogique. Ce volet décrit l’ensemble des modules pour lesquels le centre souhaite être
agréé ;
soit disposer d’une certification ISO ou QFOR, soit passer une certification propre au ChèqueFormation. Cette certification vérifie la qualité des formateurs, des formations et la gestion des
moyens de formation ;
être soumis à la Commission Chèque (en fonction de l’analyse réalisée par le Service public de
Wallonie/SPW). La commission, comme le SPW, vérifie si les modules proposés à l’agrément sont
: « généraux, transférables, adéquats aux besoins du marché et qualifiants pour le travailleur » ;
si les formations répondent à ces critères, elles sont soumises à la signature du ministre de
l’Emploi et de la Formation pour agrément ;
dans le dispositif, le Forem n’a aucun rôle direct, il n’intervient que dans la Commission Chèque.
Celle-ci se compose du CESW, du SPW, du Forem, de la FGTB, de la CSC, de l’UWE, du Cabinet du
ministre de l’Emploi et de la Formation et, dans certains cas, d’experts mandatés.

Quel rôle joue le Forem ?
- Le Forem rembourse à l’émetteur de chèques la somme équivalente à l’ensemble des chèques
vendus ;
- Il participe à la Commission Chèque (cfr supra) ;
- Le Forem ne gère pas le dispositif.
Le recours aux Chèques-Formation est-il important ?
En 2014, 684.430 Chèques-Formation ont été émis et 641.125 Chèques-Formation ont été remboursés.
L’APE (Aide à la Promotion de l’Emploi)
L’APE a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi inoccupés depuis minimum
un jour et de les maintenir à l’emploi (les contrats APE sont souvent des contrats à durée indéterminée).
L’APE est une aide de la Wallonie, accordée sous forme de points d’une valeur de 2.988,77 EUR chacun
(au 01/01/2015). Par engagement d’un travailleur et par année, l’entreprise peut bénéficier d’une aide
allant de 3 à 12 points. Le nombre exact de points attribués dépend de la situation du demandeur
d’emploi engagé. De plus, l’entreprise bénéficie d’une réduction des cotisations sociales liée à la mesure
APE.
Toute personne inscrite au Forem depuis minimum un jour peut donc se procurer un passeport APE
auprès du Forem. Ce passeport a une durée de validité de 90 jours, est gratuit et renouvelable
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indéfiniment tant que la personne reste dans les conditions. Il indique le nombre de points auquel
l’employeur a droit en engageant la personne.
En 2014, 59.413 travailleurs pour 5.226 employeurs ont bénéficié du dispositif APE.
Quels sont les secteurs qui bénéficient le plus de l’APE ?
L’APE subventionne des emplois durables dans le secteur non marchand. Ces emplois sont réservés à des
demandeurs d’emploi. L’aide dont bénéficie l’employeur est proportionnelle aux caractéristiques
d’éloignement du marché de l’emploi du demandeur d’emploi qu’il compte engager (durée
d’inoccupation, sous-qualification, etc.). Via ce dispositif, plusieurs centaines d’emplois sont ouverts
chaque mois.
La partie du régime des aides à la promotion de l’emploi dédiée aux employeurs du secteur marchand a
pris fin en date du 31 décembre 2012.
SESAM (Soutien à l'Emploi dans les Secteurs d'Activités Marchands)
SESAM est une aide à l’emploi pour le secteur d’activités marchand et qui vient combler le vide qui existe
depuis la suppression du régime d’aides à la promotion de l’emploi (APE) spécifique au secteur
marchand.
Cette mesure s’adresse à :
-

-

une personne physique ayant la qualité de commerçant ou exerçant une profession indépendante
ou une personne morale constituée sous la forme d’une société commerciale ou d’un groupement
européen d’intérêt économique ;
une entreprise qui occupe moins de 50 travailleurs et dispose d’une unité d’exploitation située en
Wallonie de langue française ; qui engage un demandeur d’emploi auprès du Forem.

L’employeur peut bénéficier d’une subvention s’élevant à maximum 37.500 EUR sur 3 ans et par
travailleur. Cette subvention est :
-

liée à l’engagement de demandeurs d’emploi ;
dégressive et de 3 ans maximum ;
variable en fonction des majorations dont peut bénéficier l’employeur.

La majoration peut aller jusqu’à 5.000 EUR par demandeur d’emploi engagé dans le cas où l’employeur
recrute :
-

un demandeur d’emploi de moins de 30 ans ou de 50 ans et plus ;
un demandeur d’emploi qui bénéficie d’allocations de l’Agence wallonne pour l’intégration des
personnes handicapées (AVIQ) ;
un demandeur d’emploi n’ayant pas travaillé dans les 6 mois et qui suit la fin de son
accompagnement individualisé ;
un demandeur d’emploi ne possédant pas un certificat de l’enseignement secondaire du deuxième
degré (CESI) ;
un demandeur d’emploi qui est engagé dans le cadre des trois premiers engagements.
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-

pour soutenir l’exportation par la participation à des foires et salons, pour développer les techniques
de management, la recherche et les technologies innovantes ;
dans une optique de développement durable.
en respectant l’obligation de créer et de maintenir l’emploi supplémentaire pendant le double de la
durée du subventionnement.

Le PTP (Programme de Transition Professionnelle)
Le PTP permet aux demandeurs d’emploi d’acquérir une expérience, assortie d’une formation obligatoire
pendant le temps de travail. Ainsi la personne développe ou actualise des compétences techniques et
acquiert une expérience professionnelle transférable dans un autre emploi. Les programmes de
transition professionnelle sont des programmes d’emploi spécifiques destinés aux chômeurs de longue
durée.
Les activités exercées dans le cadre des programmes de transition professionnelle doivent répondre à
des besoins collectifs de société insuffisamment ou pas du tout rencontrés par les employeurs du circuit
de travail régulier.
Les employeurs qui créent des programmes de transition professionnelle peuvent bénéficier de certains
avantages : réduction des cotisations patronales de sécurité sociale ainsi qu’intervention dans le salaire
net des travailleurs.
Les conditions à remplir par le travailleur sont :
- être âgé de moins de 25 ans et posséder au maximum un diplôme de l’enseignement secondaire
inférieur et être, depuis au moins 9 mois, soit bénéficiaire d’allocations d’insertion, de chômage ou
du revenu d’intégration ou de l’aide sociale ; OU
- bénéficier d’allocations d’attente, sans interruption, depuis au moins 12 mois ; OU
- bénéficier d’allocations de chômage, sans interruption, depuis au moins 24 mois ; OU
- bénéficier du revenu d’intégration sociale ou de l’aide sociale, sans interruption, depuis au moins 12
mois.
En 2014, 4.637 travailleurs pour 512 employeurs ont bénéficié du dispositif PTP.
Le plan Airbag
Airbag est une source de financement pour une activité d’indépendant dans sa phase de démarrage.
Cette source de financement sert de coussin d’air pour amortir la transition vers le statut d’indépendant
à titre principal.
Concrètement, ce dispositif permet d’obtenir un montant de maximum 12.500 EUR sur une période de
deux ans, liquidé en quatre tranches.
Qui peut en bénéficier ?
Sous certaines conditions :
-

les indépendants à titre complémentaire depuis au moins 3 ans ;
les personnes qui souhaitent s’installer pour la première ou la deuxième fois en tant
qu’indépendant à titre principal et qui ont suivi une formation spécifique à l’IFAPME ou qui sont
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-

accompagnées par une structure d’accompagnement à l’autocréation d’emploi (SAACE) pour
devenir indépendant ;
les personnes âgées de plus de 50 ans et en possession d’un certificat relatif aux connaissances
de gestion de base ;
les personnes qui disposent d’un diplôme de l’enseignement supérieur de gestion, de commerce
et d’économie.

Les conditions à remplir :
-

s’engager à se domicilier en tant qu’indépendant ou avoir son siège social en Wallonie de langue
française ;
- s’engager à ne plus bénéficier de revenus professionnels, d’allocations de chômage ou
d’insertion, de revenus d’intégration ou de remplacement ou encore de l’aide sociale financière.
D’autres conditions particulières doivent être remplies en fonction du profil. Retrouvez plus
d’informations à ce sujet sur le site www.leforem.be
Le Crédit adaptation
Le Crédit adaptation, qui s’adresse à toutes les entreprises de toute taille et de tout secteur (à
l’exception des ASBL) ayant au moins un siège en Wallonie de langue française, vise à soutenir ces
dernières dans l’organisation interne de formations spécifiques de leurs travailleurs.
Ces formations spécifiques concernent : la remise à niveau, polyvalence ou adaptation à un nouveau
poste de travail ; un investissement ou une nouvelle méthode de travail ; la mise en place d’un système
de management de qualité ; la mise en place d’un système de management de l’environnement; la mise
en place d’un système de management de la sécurité ; la mise en place d’un système de réduction ou
d’aménagement du temps de travail ; toute autre formation nécessaire pour adapter l’entreprise aux
mutations industrielles, organisationnelles ou technologiques.
Cette formation peut prendre la forme d’un tutorat durant lequel les acquis professionnels de
travailleurs expérimentés peuvent être transmis.
L’employeur bénéficie d’une intervention forfaitaire par travailleur :
- de 9 EUR pour une PME ;
- de 6 EUR s’il ne s’agit pas d’une PME ;
- avec une majoration de 1 EUR (aux critères ci-dessus) si l’entreprise se trouve en zone de
développement.
Un Crédit adaptation - Volet Tutorat existe également. Il est destiné aux entreprises qui souhaitent
utiliser les acquis d’un travailleur expérimenté pour former un autre travailleur. Plus d’informations sur
le site du Forem !
Voor alle bijkomende info
Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Service Public de Wallonie



Courriel générique Permis de travail - mail : permisdetravail@spw.wallonie.be
Permanence téléphonique permis de travail (de 9h30 à 12h00) - tél. : 081/33 43 92.

Tweede herziene versie – mei 2017

63

16. WAT MOET JE WETEN ALS JE EEN NIEUWKOMER WIL AANWERVEN
IN BRUSSEL?

SAMENVATTING: wat moet je weten of doen als werkgever in Brussel?
Het onderscheid tussen een asielzoeker, erkend vluchteling en subsidiair beschermde
- Een asielzoeker in België is een vreemdeling van wie de asielaanvraag wordt onderzocht door de
bevoegde Belgische overheden.
- Een erkend vluchteling in België is een asielzoeker van wie de Belgische overheden de aanvraag
hebben goedgekeurd. Als gevolg van deze erkenning heeft de vluchteling recht op een verblijf van
beperkte duur in België. Na afloop van een periode van 5 jaar wordt zijn verblijfsrecht onbeperkt.
- De subsidiair beschermde geniet een recht van verblijf van beperkte duur in België. Na afloop van
een periode van 5 jaar wordt zijn verblijfsrecht onbeperkt.
De verschillende soorten identificatiedocumenten
- Een asielzoeker bezit een geldig ‘Attest van Immatriculatie - Model A’, ook wel ‘oranje kaart’
genoemd (of ‘bijlage 35’ die aan de vreemdeling de toelating verleent op het Belgische
grondgebied te blijven tot er uitspraak is gedaan over het gerechtelijk beroep dat hij heeft
ingesteld tegen een negatieve beslissing met betrekking tot zijn verblijf).
- Een vluchteling is in het bezit van een elektronische vreemdelingenkaart A of B. Vanaf 8 juli 2016
krijgen asielzoekers die erkend worden als vluchteling een elektronische vreemdelingenkaart A.
Na 5 jaar krijgen zij een elektronische vreemdelingenkaart B. Wie vóór 8 juli 2016 erkend werd,
kreeg onmiddellijk een elektronische vreemdelingenkaart B.
- De subsidiair beschermde wordt in het bezit gesteld van een elektronische vreemdelingenkaart A.
Na 5 jaar krijgt ook hij een elektronische vreemdelingenkaart B.
De sociale rechten
- Voor een asielzoeker zijn de sociale rechten beperkt tot opvang, materiële steun, en mogelijkheid
tot tewerkstelling (zie verder). Asielzoekers krijgen geen financiële steun, enkel zakgeld.
- Erkende vluchtelingen hebben dezelfde sociale rechten als Belgen: bv. recht op maatschappelijke
integratie (leefloon en tewerkstelling), gewaarborgde gezinsbijslag, uitkering wegens handicap,
inkomensgarantie voor ouderen,…
- Subsidiair beschermden hebben socialezekerheidsrechten, maar ze hebben niet helemaal dezelfde
socialebijstandsrechten. Ze hebben recht op financiële steun (maatschappelijke dienstverlening),
op gewaarborgde gezinsbijslag en op de inkomensgarantie voor ouderen.
Arbeidsmogelijkheden
- Als het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen binnen de 4 maanden na
de asielaanvraag nog geen beslissing heeft genomen, kan de asielzoeker een arbeidskaart C
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-

aanvragen. Om de kunnen werken heeft hij zowel deze kaart als een geldig verblijfsdocument
nodig (Attest van Immatriculatie - Model A of Bijlage 35).
Wie erkend wordt als vluchteling heeft geen arbeidskaart nodig om te werken. Hij moet wel in het
bezit zijn van een geldig verblijfsdocument (elektronische vreemdelingenkaart A of B).
Een subsidiair beschermde heeft de eerste 5 jaar een arbeidskaart C en een geldige elektronische
vreemdelingenkaart A nodig om te mogen werken. Een subsidiair beschermde met een
elektronische vreemdelingenkaart B is vrijgesteld van arbeidskaart.

Ondersteuning en begeleiding door Actiris
Actiris heeft geen ‘specifieke’ maatregelen voor nieuwkomers. Zij kunnen hetzelfde type begeleiding
vanwege de partners van Actiris krijgen als eender welke andere werkzoekende:
- Oriëntering van de nieuwkomers / vluchtelingen naar de interne diensten van Actiris:
o oriëntering naar een antenne
o oriëntering naar de specifieke en transversale diensten
o oriëntering naar de ‘taalhoek’
- Oriëntering naar de partners van Actiris:
o informatiesessies georganiseerd door het CIRE en het BON
o cursussen ‘Frans vreemde taal’ en NT2 bij Bruxelles Formation en de VDAB
o nieuwkomers jonger dan 30 jaar krijgen informatie over het mentorproject ‘Duo for a JOB’
o nieuwkomers in het bezit van een diploma van hoger onderwijs worden georiënteerd naar
de partnerschapsmaatregelen zoals vastgesteld in het kader van het project AMIF14
- De stagebonus wordt onder bepaalde voorwaarden toegekend aan de werkgever uit de private of
publieke sector die in het kader van een arbeids- of opleidingsovereenkomst een jongere voor
minstens 4 maanden aanwerft. Deze premie wordt uitbetaald losstaand van het feit of de jongere
al dan niet slaagt, voor zover de stage minstens 3 maanden duurt. Het bedrag van deze premies is
gelijk aan 500 euro voor de eerste 2 jaar en 750 euro voor het 3e jaar.
- Een instapstage om jonge laaggeschoolde werkzoekenden die net hun studies hebben afgerond en
in beroepsinschakelingstijd zitten, is een eerste bezoldigde beroepservaring in een onderneming
waar ze tevens worden omkaderd en een opleiding krijgen. Voor jongeren is de instapstage in een
onderneming de ideale springplank naar een echte job. De werkgever betaalt slechts 200 euro per
maand en de jongere ontvangt een uitkering van de RVA.

 Actiris
Actiris heeft de ambitie om, samen met zijn partners, de publieke leverancier van oplossingen te worden
voor de werkgelegenheid in Brussel en streeft ernaar om als zodanig te worden erkend door zowel
werkzoekenden als werkgevers.
Actiris richt zijn actie en middelen op twee strategische en transversale opdrachten:

14

Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie.

Tweede herziene versie – mei 2017

65

1. De ‘matching’ tussen werkgevers en werkzoekenden verzekeren
Actiris verbindt zich ertoe de beschikbare werkaanbiedingen op de Brusselse arbeidsmarkt te
identificeren, te verzamelen en te beantwoorden.
Elke bij Actiris ingeschreven werkzoekende krijgt onmiddellijk de werkaanbiedingen doorgespeeld
die met zijn profiel overeenstemmen.
2. De overgang naar tewerkstelling organiseren
Samen met zijn partners ontwikkelt Actiris een aanbod van diensten waarbij aan elke Brusselse
werkzoekende een begeleiding op maat naar tewerkstelling wordt aangeboden.
Deze begeleiding krijgt de vorm van specifieke ondersteuning voor de werkzoekende met als doel
samen met hem zijn ‘persoonlijk actieplan’ op te stellen. Dit impliceert zo nodig de passende
oriëntering van de werkzoekende naar alle in Brussel bestaande spelers op de markt voor arbeid,
opleidingen en socioprofessionele inschakeling.

 Informatie over de verschillende maatregelen en ‘specifieke acties’ ten behoeve
van nieuwkomers / vluchtelingen
Alle hierna vermelde partnerschappen staan ook open voor andere personen (in verschillende mate). Bij
Actiris hebben we geen ‘specifieke’ maatregelen voor nieuwkomers. Zij kunnen hetzelfde type
begeleiding vanwege de partners van Actiris krijgen als eender welke andere werkzoekende (bv.
Begeleiding Actief Zoeken naar Werk, Specifieke begeleiding, Lokale werkwinkels). Gelet op de specifieke
noden van de nieuwkomers zijn we echter van mening dat het relevanter is hen te oriënteren naar de
hierna genoemde partners.
Intern (Actiris) en extern (partners) dienstenaanbod
Oriëntering naar de interne diensten van Actiris:
-

-

-

oriëntering naar een antenne met als doel gebruik te kunnen maken van de informaticatools
(Selfzone, terminals en pc’s), de diensten van Actiris en zijn partners, en een gestructureerde en
gepersonaliseerde begeleiding op touw te kunnen zetten tijdens dewelke werkaanbiedingen in
beheer bij de dienst Select Actiris of in vrije toegang zouden kunnen worden voorgesteld;
oriëntering naar de specifieke en transversale diensten van Actiris voor begeleiding in het kader van
de Begeleiding Actief Zoeken naar Werk en/of een aangepaste begeleiding (Specifieke begeleiding,
Sociale Consultatie). Het meest autonome publiek wordt georiënteerd naar Self’Actiris en de
Jobfocus Zoekruimte;
oriëntering naar de Taalhoek voor informatie over de taaltests en een eventuele inschrijving voor
personen die ten minste een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheersen.

Oriëntering naar de partners van Actiris:
Naast de oriëntering naar opleidingen wordt voorzien om de nieuwkomers ook op gerichte wijze te
oriënteren naar specifieke diensten. Actiris streeft er meer bepaald naar deze personen te oriënteren
naar de volgende bestaande maatregelen:
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-

-

een informatiesessie gewijd aan de gelijkwaardigheid van de diploma’s, in casu degene die worden
georganiseerd door het CIRE en het BON;
de lessen ‘Frans tweede taal’ en NT2 in het kader van de bestelling van opleidingen bij Bruxelles
Formation en de VDAB;
nieuwkomers jonger dan 30 jaar worden geïnformeerd over het mentorproject ‘Duo for a JOB’ dat
zich specifiek richt tot niet-Europese vreemdelingen;
nieuwkomers van wie tijdens de inschrijvingsfase wordt vastgesteld dat ze de vereiste
beroepscompetenties en -ervaring bezitten, maar niet beschikken over instrumenten om werk te
zoeken, worden georiënteerd naar de diensten die ter beschikking worden gesteld via het
partnerschap AAZW;
nieuwkomers in het bezit van een diploma van hoger onderwijs worden georiënteerd naar de
partnerschapsmaatregelen zoals vastgesteld in het kader van het AMIF-project (Europees Fonds voor
Asiel, Migratie en Integratie).

 Informatiesessie voor de nieuwkomers
De informatiesessie voor de nieuwkomers is een collectief onthaalmoment met als doel:
-

belangrijke informatie te verstrekken die de nieuwkomers helpt in hun zoektocht naar werk;
antwoord te geven op de vragen die ze zich stellen met betrekking tot hun zoektocht naar werk;
hun dossier aan te maken bij Actiris:
o hun inschrijving
o hun beroepsfiche / mini-cv.

Aanmaak van hun dossier = inschrijving
Informatie verzamelen over hun persoonlijke situatie, hun studies, opleidingen, beroepscompetenties en
-ervaring.
Het is belangrijk om voor hen een dossier aan te maken, aangezien het toegang geeft tot de diensten van
Actiris en zijn partners.

 Onthaalbureaus voor nieuwkomers
De onthaalbureaus zijn structuren die instaan voor het onthaal, de oriëntering en de begeleiding van
nieuwkomers.
Als een nieuwkomer (of ruimer: een migrant die tot een categorie van de doelgroep behoort) het
Nederlandstalige traject wil volgen, wendt hij zich in Brussel tot het Agentschap Integratie & Inburgering
BON.
Als iemand zich in het Franstalige systeem wil inschrijven, zal hij onder het decreet van 18 juli 2013
betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen. De
Franse Gemeenschapscommissie heeft twee operatoren aangeduid als onthaalbureaus: de vzw BAPA
BXL en de vzw VIA. Ze zijn operationeel sinds 2016.

 Stagebonus
Sinds 1 januari 2016 beheert Actiris de maatregel ‘Stagebonus’ als gevolg van de 6de staatshervorming.
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De stagebonus wordt onder bepaalde voorwaarden toegekend aan de werkgever uit de private of
publieke sector die in het kader van een arbeids- of opleidingsovereenkomst een jongere voor minstens
4 maanden aanwerft. Deze premie wordt uitbetaald losstaand van het feit of de jongere al dan niet
slaagt, voor zover de stage minstens 3 maanden duurt. Het bedrag van deze premies is gelijk aan 500
euro voor de eerste twee jaar en 750 euro voor het derde jaar.

 Instapstage in een onderneming
Het doel van de instapstage in een onderneming is om jonge laaggeschoolde werkzoekenden die net hun
studies hebben afgerond en in beroepsinschakelingstijd zitten, een eerste bezoldigde beroepservaring
aan te bieden waar ze tevens worden omkaderd en een opleiding krijgen.
Aan welke voorwaarden moet de stagiair voldoen?
-

De stagiair moet jonger zijn dan 30 jaar.
Bij Actiris als niet-werkende werkzoekende zijn ingeschreven.
Meer dan 3 maanden in beroepsinschakelingstijd zitten.
Hoogstens een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs hebben.
Woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De instapstage in een onderneming duurt minimaal 3 maanden. Een jongere mag meerdere instapstages
doorlopen voor een totale duur van hoogstens 6 maanden. De instapstage moet voltijds zijn.
Tijdens de stage wordt de nadruk op de omkadering en opleiding gelegd. Het opleidingsplan moet
goedgekeurd worden door de bevoegde opleidingsinstelling (Bruxelles Formation voor Franstalige
kandidaten of de VDAB voor Nederlandstalige kandidaten).
Tijdens de instapstage ontvangt de stagiair van de stageonderneming een maandelijkse vergoeding van
200 euro en van de RVA een stage-uitkering van 26,82 euro per dag.
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17. ALLGEMEINE INFORMATION ÜBER DAS DIENSTLEISTUNGSANGEBOT
FÜR ARBEITSUCHENDE DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT
Rund 2.200 Unternehmen haben ihren Sitz in der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Sie beschäftigen ca.
22.000 Menschen. Die meisten sind KMU, darunter viele Handwerksbetriebe. Wichtigster Arbeitgeber ist
der tertiäre Sektor, und dort an erster Stelle der Handel, die öffentliche Verwaltung, die
Gesundheitsdienste und Bildungseinrichtungen. Die bedeutendsten Branchen sind Metallbau, Bauwesen
und die Lebensmittelbranche.

 Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Das Arbeitsamt ist eine Einrichtung öffentlichen Interesses mit eigener Rechtspersönlichkeit. Geleitet
wird es von einem Verwaltungsrat, der sich aus Vertretern der Sozialpartner, der Gemeinden, des
Schulwesens, der öffentlichen und privaten Ausbildungsanbieter und der Regierung der
Deutschsprachigen Gemeinschaft zusammensetzt. Das Arbeitsamt ist der Aufsicht des zuständigen
Ministers der Deutschsprachigen Gemeinschaft unterstellt. Die tägliche Geschäftsführung liegt in den
Händen des geschäftsführenden Direktors.
Das Arbeitsamt hat drei Aufträge: die Förderung von Beschäftigung, die Organisation der beruflichen
Ausbildung und die berufliche Orientierung. Dazu kommen Aufgaben im Verband mit der Umsetzung der
Beschäftigungspolitik in der Deutschsprachigen Gemeinschaft: Beobachtung der Berufe und des
Arbeitsmarktes, beratende Tätigkeiten, Mitwirkung in einschlägigen Gremien.
Auf operativer Ebene wird zwischen den Dienstleistungen an Personen und den Dienstleistungen an
Unternehmen unterschieden.
In erster Linie wendet sich das Arbeitsamt natürlich an Arbeitsuchenden, aber zu seinem Publikum
gehören auch Beschäftigten, Schulabgänger und Studierenden. Ihnen allen bietet es auf ihren Bedarf
zugeschnittene Dienstleistungen: Vermittlung, Arbeitsberatung, berufliche Orientation,
Berufsinformation, Workshops für die Stellensuche, Eingliederungs- und berufsbildende Maßnahmen.
Die Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern und den Branchen umfasst neben klassischen Aufgaben, wie
die Personalbeschaffung, auch andere Aufgaben, insbesondere im Rahmen der Dienstleistungen an die
Unternehmen: Qualifizierung von Mitarbeitern, Information und Beratung in Bezug auf Einstellungs- und
Ausbildungsbeihilfen, administrative und pädagogische Begleitung von Maßnahmen, etc.

 Spezielle Dienstleistungen für ankommende Zuwanderern?
Angesichts der geringen Anzahl Anmeldungen hat das Arbeitsamt keine speziellen Dienstleistungen für
diese Zielgruppe vorgesehen.
Um sich beim Arbeitsamt eingetragen werden zu können, müssen die neu ankommenden Zuwanderer
im Besitz einer Aufenthaltskarte (orangefarbene Karte) und einer gültigen Arbeitserlaubnis sein.
Anschließend haben sie Anspruch auf alle Dienstleistungen wie jeder andere Arbeitsuchende. Das
Arbeitsamt hat eine kollektive Informationsveranstaltung über seine Dienstleistungen im Zentrum
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Elsenborn organisiert. Im Anschluss an diese Präsentation haben 5 bis 6 Personen um Informationen
über mögliche Sprachkurse gebeten. Sie wurden an die Angebote weitergeleitet, die die
Deutschsprachige Gemeinschaft eingerichtet hat. Das Problem bei den Sprachkursen besteht darin, dass
nur Deutschkurse angeboten werden, die Migranten jedoch eher Französisch lernen wollen. Sie werden
daher an die „klassischen“ Sprachkurse weitergeleitet, die Anfang September beginnen. Die Integration
in diese Kurse erfolgt natürlich je nach der Verfügbarkeit der Personen und je nach ihrer Absicht, in der
Deutschsprachigen Gemeinschaft zu bleiben.
Keine der eingetragenen Personen hat sich beim Arbeitsamt mit dem Ziel gemeldet, eine Arbeit zu
finden. Und angesichts der Kompetenzen der Personen erscheint eine direkte Eingliederung in den
Arbeitsmarkt schwierig.
Die künftige Entwicklung der Situation ist schwer vorherzusagen, da das Zentrum Elsenborn
wahrscheinlich im Laufe der zweiten Jahreshälfte geschlossen wird.
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18. FEDERALE STEUN
 ACTIVA-plan
In het kader van dit plan heeft de werkgever per kwartaal recht op een vermindering van de RSZbijdragen van 400, 1.000 of 1.500 euro in functie van de leeftijd en de inschrijvingsduur van de
werkzoekende.
Heeft de werkzoekende recht op het leefloon of op financiële steun of is hij een uitkeringsgerechtigde
volledig werkloze, dan mag de werkgever van het loon ook een bedrag van 500 euro aftrekken dat
rechtstreeks wordt betaald in de vorm van een werkuitkering, hetzij door de RVA aan de werkzoekende,
hetzij door het OCMW aan de werkgever.
De doelgroepen van dit plan zijn:
-

-

personen jonger dan 45 jaar. De werkzoekende moet op het ogenblik van de aanwerving of bij
de aanvraag van de arbeidskaart ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende en in die
hoedanigheid ingeschreven gebleven zijn gedurende:
o ten minste 12 maanden tijdens de laatste 18 kalendermaanden
o OF ten minste 24 maanden tijdens de laatste 36 kalendermaanden
o OF ten minste 36 maanden tijdens de laatste 54 kalendermaanden
o OF ten minste 60 maanden tijdens de laatste 90 kalendermaanden.
personen van 45 jaar of meer. De werkzoekende moet op het ogenblik van de aanwerving of bij
de aanvraag van de arbeidskaart ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende en in die
hoedanigheid ingeschreven gebleven zijn gedurende:
o ten minste 6 maanden tijdens de laatste 9 kalendermaanden
o OF ten minste 12 maanden tijdens de laatste 18 kalendermaanden
o OF ten minste 18 maanden tijdens de laatste 27 kalendermaanden.

Versterking van het Activa-plan vanaf 1 januari 2014.
Sinds 1 januari 2014 werd het Activa-plan versterkt voor:
-

alle personen jonger dan 30 jaar;
die gedurende 6 maanden zijn ingeschreven als werkzoekende;
die geen diploma hebben van hoger middelbaar onderwijs.

De RSZ-vermindering bedraagt 1.500 euro per kwartaal (gedurende maximaal 12 kwartalen). Voor
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen betaalt de RVA ook een deel van het nettoloon. Dit deel wordt
werkuitkering genoemd en bedraagt 500 euro per maand.
Heeft iedereen recht op steun?
De steunmaatregelen verschillen in functie van de doelgroepen die worden gedefinieerd in het kader van
het Europese werkgelegenheidsbeleid. Elke lidstaat past dit beleid toe op federaal en gewestelijk niveau
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en werkt voor die verschillende doelgroepen de steunmaatregelen en plannen uit die nodig zijn om hun
tewerkstelling te bevorderen.
De verschillende maatregelen die op federaal of gewestelijk niveau worden genomen, geven recht op
verminderingen van de werkgeversbijdragen of op financiële stimulansen (betaald door de VDAB of de
RVA). Zo werd tijdens de crisis meer bepaald de aanwerving van jongeren bevorderd door de kosten voor
de werkgevers die daarmee gepaard gaan, te verlagen. Zo is België erin geslaagd de stijging van de
werkloosheid te beperken terwijl andere buurlanden op dit vlak harder werden getroffen.
ACTIVA is in het kader van de zesde staatshervorming overgedragen aan de Gewesten:
-

voor Wallonië en Brussel bestaat het stelsel nog, maar beide gewesten hebben lopende voorstellen
om dit te hervormen;
in Vlaanderen is de hervorming al achter de rug, en daar bestaat het ACTIVA-plan niet meer. De
voordelen, zelfs voor lopende tewerkstellingen, worden beperkt tot uiterlijk 31 december 2018!
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19. NUTTIGE ADRESSEN, LITERATUUR EN BRONVERMELDING –
ADRESSES UTILES ET MENTION DES SOURCES
-

-

-

-

-

15

De vluchtelingencrisis in 25 vragen en antwoorden: http://multimedia.tijd.be/vluchtelingen/
Dit is wat je moet weten om de vluchtelingencrisis te begrijpen:
https://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/14/dit-is-wat-je-moet-weten-om-de-vluchtelingencrisis-tebegrijpen-a1413244
DVZ Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken: http://www.dofi.fgov.be
CGVS Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: http://www.cgvs.be/nl
Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers: http://fedasil.be/nl
Agentschap Integratie en Inburgering: www.integratie-inburgering.be en
www.vreemdelingenrecht.be
Accueil de la thématique: Intégration des Personnes d'Origine étrangère,
http://socialsante.wallonie.be/?q=action-sociale/integration-personne-origine-etrangere
Centres Régionaux d'Intégration en Wallonie - C.R.I. :
http://pro.guidesocial.be/associations/centres-regionaux-integration-wallonie-cri-1667.html
Werkwijzer Vluchtelingen, het online startpunt voor (Arbeids)participatie van vluchtelingen in
Nederland: http://www.werkwijzervluchtelingen.nl/
Charta der Vielfalt15 (2015). Refugees entering the employment market: a practical guide for
companies. Berlin: Office Charta der Vielfalt e.V.
Koen Lauwereyns en Ignace Decancq (2016). Van opvang naar samenleven. Brussel: Agentschap
Integratie en Inburgering.
Chris Cuyt, Christine Ennekens, Anja Boonen en Marieke Genard (2015). Internationaal talent
werkt: hoogopgeleide anderstaligen over verlangen, drempels en moed. Antwerpen: Werk met
Zin cvba.
Regina KONLE-SEIDL and Georg Bolits (2016). Labour Market Integration of Refugees: Strategies
and good practices. Brussels: European Union.
Focused Study of the Belgian National Contact Point of the EMN European Migration Network
(2016). Integration of beneficiaries of international protection into the labour market in Belgium.
Brussels: EMN Belgium National Contact Point.
Carine Vassart (2016). Integratie aan het werk: 15 aanbevelingen. Brussel: Koning
Boudewijnstichting.
Christa Schweng en Panagiotis Gkofas (2016). ADVIES van het Europees Economisch en Sociaal
Comité over integratie van vluchtelingen in de EU. Brussel: Europees Economisch en Sociaal
Comité.
Anne-Sophie Schmidt and Thomas Liebig (2015). Making integration work: Humanitarian
Migrants. France: OECD Organisation for Economic Co-operation and Development,
International Migration Division.

Charta der Vielfalt: the largest diversity management network in Germany.
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-

-

-

Albert Martens, Nicolas Perrin, e.a. (2015). Socio-economische Monitoring: arbeidsmarkt en
origine. Brussel: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
Interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme.
[MyriaDocs #1] Europa in (asiel)crisis
[MyriaDocs #1] L’Europe en crise (de l’asile)
Het hoofdstuk Internationale bescherming / Protection internationale van het Myria Jaarverslag
“migratie in cijfers en rechten 2016” waar o.m. de registratieprocedure en de opvang van
asielzoekers in 2015 en 2016 aan bod komen
[Pedagogisch dossier] Wereldburgers
[Dossier pédagogique] Citoyens du Monde
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20. BIJLAGE : NIET-LIMITATIEVE LIJST VAN ALLE DEELNEMERS
TASKFORCE – ANNEXE : LISTE NON LIMITATIVE DES PARTICIPANTS À LA
TASK FORCE FEB
 Sectorfederaties / Fédérations

 Werkgevers / Employeurs

 Overheidsinstanties / Organismes publics
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 Services de placement / Arbeidsbemiddelingsdiensten

 Bedrijven / Entreprises

 Hulporganisaties / ONG

Tweede herziene versie – mei 2017

76

